
ააირება förgasa, förånga
förångning

აალება antända
antändning

აალებადი antändlig, antändbar,
brännbar, flambar

აალებადობა antändbarhet, antändlighet
აბაზანა bad, badrum

badkar
აბანო bad, bastu
აბანოზი ebenholts, ebenholtsträ
აბანოზისფერი ebenholtsfärgad,

ebenholtssvart
აბატი abbot
აბატისა abbedissa
აბდაუბდა oordentlig
აბეზარა gnällspik
აბეზარი tjatig, gnällig
აბელური abelsk
აბერაცია aberration
აბზაცი stycke
აბზინდა malört
აბი piller, tablett
აბისინიელი abessinier
აბისინიური abessinsk
აბიტურიენტი abiturient
აბლაბუდა nät, väv

spindelnät, spindelväv
აბლაბუდასებრი spindelvävsartad,

spindelvävslik,
spindelvävsliknande

აბნევა förvirra
აბნეული förvirrad

osammanhängande
აბობოქრებული våldsam, härjande
აბონემენტი abonnemang
აბონენტი abonnent, prenumerant
აბორიგენი aborigin
აბორიგენული aboriginsk
აბორტი abort, fosterfördrivning
აბრა skylt
აბრაკადაბრა abrakadabra
აბრევიატურა abbreviation, abbreviatur
აბრეშუმა linsilke
აბრეშუმი silke
აბრეშუმისებრი silkeaktig, silkelik,

silkeliknande, silkesartad
აბრეშუმისნაირი silkeaktig
აბრეშუმხვევია silkesspinnare, silkesfjäril
აბსოლუტიზმი absolutism
აბსოლუტურად absolut
აბსოლუტური absolut

აბსორბირება absorbera
absorbering

აბსორბცია absorbering, absorption
აბსტრაგირება abstrahera

abstrahering
აბსტრაქტული abstrakt
აბსტრაქცია abstraktion
აბსურდი absurditet
აბსურდული absurd
აბსურდულობა absurditet
აბსცისა abskissa
აბჯარი rustning
აგავა agave
აგარაკი fritidshus, fritidsstuga,

fritidsgård, sommarhus
აგება bygga
აგებულება uppbyggnad, struktur
აგებული byggd
აგენტი agent
აგვისტო augusti
აგზნება egga, upphetsa

upphissning
აგზნებული upphissad
აგიტატორი agitator
აგიტაცია agitation
აგიტაციური agitatorisk
აგიტირება agitera

agitering
აგლომერატი agglomerat
აგლომერაცია agglomeration
აგლუტინაცია agglutination
აგნოსტიკოსი agnostiker
აგნოსტიკური agnostisk
აგნოსტიციზმი agnosticism
აგონია dödskamp, agoni
აგორაფობია agorafobi
აგრარული agrarisk
აგრეგატი aggregat
აგრეთვე också
აგრესია aggression
აგრესიული aggressiv
აგრესიულობა aggressivitet
აგრესორი aggressor

angripare
აგრიკულტურა agrikultur
აგრილება kallna, svalna
აგრონომი agronom
აგრონომია agronomi, jordbrukslära,

lantbruksvetenskap
აგრონომიული agronomisk
აგური tegel, tegelsten, mursten
აგურისებური tegelformad, tegelformig
აგურისფერი tegelfärgad, tegelröd
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ადათი skick, sed
ადამიანი människa
ადამიანისმაგვარი människolik,

människoliknande
ადამიანობა mänsklighet

medmänsklighet
ადამიანური mänsklig

medmänsklig
ადაპტაცია adaptation, anpassning
ადაპტერი adapter
ადაპტირება adaptera

adaptering
ადაპტირებული anpassad
ადგილი plats

säte, sittplats
ort

ადგილმდებარეობა läge
ადგილობრივი lokal
ადგილსამყოფელი tillhåll, tillhållsplats
ადგომა stå upp
ადენოვირუსი adenovirus
ადექვატური adekvat
ადვენტი advent
ადვილად lätt, lindrigt
ადვილი enkel, lätt
ადვოკატი advokat
ადიაბატა adiabat
ადიაბატური adiabatisk
ადიდება flöda
ადიტიური additiv
ადმინისტრატორი administratör
ადმინისტრაცია administration
ადმინისტრაციული administrativ
ადმინისტრირება administrera

administrering
ადმინისტრირებული administrerad
ადმირალი amiral

amiralfjäril
ადმირალიტეტი amiralitet
ადონისი adonis
ადოქსა desmeknopp
ადრე tidigt

tidigare
förr

ადრენალინი adrenalin
ადრესანტი adressant, avsändare
ადრესატი adressat
ადრეული tidig
ადუღება koka
ადჰეზია adhesion
აერობიკა aerobics
აეროდინამიკა aerodynamik
აეროდინამიკური aerodynamisk

აეროდრომი aerodrom
აეროზოლი aerosol
აეროლოგია aerologi
აეროლოგიური aerologisk
აერონავიგაცია flygnavigering
აერონავტი aeronaut, luftseglare,

ballongfarare
აერონავტიკა aeronautik
აეროპლანი aeroplan
აეროპორტი flygplats, lufthamn
აეროსტატი aerostat, ballong
აეროსტატიკა aerostatik
აეროსტატიკური aerostatisk
აეროფლოტი flygplansflotte, flygflotta,

luftflotta
აეროფოტოგადაღება flygfotografera

flygfotografering,
luftfotografering

აეროფოტოსურათი flygfoto
ავად illa
ავადმყოფი sjuk
ავადმყოფობა sjukdom
ავადმყოფური sjuk, sjuklig
ავადსახსენებელი förfärlig, horribel
ავაზა gepard
ავაზაკი rövare, plundrare, buse
ავაზაკობა röveri
ავანგარდი avantgarde, förtrupp
ავანგარდისტი avantgardist

föregångsman
ავანსი förskott
ავანტიურისტი äventyrare
ავარია haveri
ავგული maliciös
ავგულობა malis, ondska, elakhet
ავდარი oväder, hundväder, styggväder
ავეჯი möbel
ავზი tank
ავთვისებიანი elakartad, ondartad
ავი ond
ავიაბაზა flygbas
ავიაბარგი flygbagage
ავიაბილეთი flygbiljett
ავიაგადაზიდვა flygfrakt
ავიაგადამზიდი flygbolag, luftfartsbolag
ავიაგადამჭერი jaktflyg, jaktflygplan
ავიაგამოფენა flygutställning
ავიადისპეტჩერი flygledare
ავიაკავშირი flygsamband
ავიაკატასტროფა flygplanshaveri,

flygplansolycka, flygolycka,
flygkatastrof, flygkrasch

ავიაკომპანია flygbolag, luftfartsbolag

ადათი ავიაკომპანია
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ავიაკონსტრუქტორი flygkonstruktör
ავიამგზავრი flygpassagerare, flygresenär
ავიამზიდი hangarfartyg
ავიამუზეუმი flygmuseum
ავიამშენებლობა flygbygge
ავიაპარკი flygplansflotte
ავიარეისი flygning, flygtur
ავიასასწრაფო flyambulance
ავიასაწვავი flygbränsle
ავიატერმინალი flygterminal
ავიატექნიკა flygteknik
ავიატექნოლოგია flygteknologi
ავიატრანსპორტი flygtransport
ავიაუსაფრთხოება flygsäkerhet
ავიაფლოტი flygplansflotte, flygflotta,

luftflotta
ავიაფოსტა flygpost, luftpost
ავიაცია luftfart
ავიაძრავა flygplansmotor, flygmotor
ავიახაზი flyglinje
ავისმომასწავებელი illavarslande, olycksvarslande
ავიტამინოზი vitaminbrist
ავკაცი ogärningsman
ავოკადო alligatorpäron, avokado
ავსება fylla upp
ავსტრალიელი australier, australiensare
ავსტრალიური australisk, australiensk,

australiensisk
ავსტრიელი österrikare
ავსტრიული österrikisk
ავტოავარია bilolycka, bilkollision,

trafikolycka
ავტობიოგრაფია självbiografi
ავტობიოგრაფიული självbiografisk
ავტობორანი bilfärja
ავტობუსი buss
ავტოგამოფენა bilutställning
ავტოგრაფი autograf
ავტოგრაფია autografi
ავტოდაზღვევა bilförsäkring
ავტოდრომი bilbana
ავტოემალი billack
ავტოექსპრესი expressbuss, snabbuss
ავტოინსპექტორი trafikkonstapel
ავტოინსპექცია trafikpolis
ავტოკატასტროფა trafikolycka
ავტოკლუბი bilklubb, automobilklubb
ავტოკრატი autokrat, självhärskare,

envåldshärskare
ავტოკრატია autokrati, självhärskardöme
ავტოკრატიული autokratisk, allenahärskande,

allenarådande
ავტომაგისტრალი trafikåder, trafikpulsåder

ავტომანქანა bil, automobil
ავტომარკა bilmärke
ავტომატი automat, maskinpistol
ავტომატიზება automation
ავტომატური automatisk
ავტომისაბმელი släpvagn
ავტომობილი bil, automobil
ავტომოპასუხე telefonsvarare
ავტომორფიზმი automorfi
ავტომრეწველობა bilindustri
ავტომტვირთავი gaffeltruck
ავტომფლობელი bilägare, bilägerska
ავტონომია autonomi
ავტონომიური autonomisk
ავტოპილოტი autopilot
ავტოპორტრეტი självporträtt
ავტორბოლა rally, bilrally, biltävling,

rallytävling
ავტორი upphovsman, författare,

författarinna, författerska
ავტორიზაცია auktorisation
ავტორიზებული auktoriserad
ავტორიტარული auktoritär, autoritär
ავტორიტეტი auktoritet
ავტორობა författarskap
ავტოსადგური bussterminal, busstation
ავტოსახელოსნო bilverkstad
ავტოსპორტი bilsport
ავტოსტრადა trafikåder, trafikpulsåder
ავტოფარეხი bilgarage
ავტოქარხანა bilfabrik
ავღანელი afghan
ავღანური afghansk
აზბესტი asbest
აზერბაიჯანელი azer, azerbajdzjanier
აზერბაიჯანული azerisk, azerbajdzjansk
აზიელი asiat
აზიმუტი asimut, azimut
აზიური asiatisk
აზნაური adelsman, herreman
აზომვა utmäta
აზომილი utmätt
აზოტი kväve, nitrogen
აზოტმჟავა salpetersyra, kvävesyra,

kvävsyra
აზრი tanke

uppfattning
mening
omdöme

აზრიანი resonabel, meningsfull,
meningsfylld

აზრობრივი tankemässig
აზროვნება tänka, grubbla, tankearbete

ავიაკონსტრუქტორი აზროვნება
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ათასგვარი mångartad, mångsidig
allehanda

ათასი tusen
ათასნაირი allehanda
ათასობით tusentals, tusenvis
ათასწლეული årtusende, millennium
ათასწლიანი tusenårig
ათაშანგი syfilis
ათდღიანი tiodagig
ათეიზმი ateism
ათეისტი ateist, gudsförnekare,

religionsförnekare
ათეისტური ateistisk
ათეული tiotal
ათეულობით tiotals
ათვისება smälta
ათი tio
ათკუთხა tiohörnig
ათკუთხედი tiohörning
ათლეტი atlet
ათლეტური atletisk
ათლიტრიანი tioliters
ათმაგი tiodubbel, tiofaldig
ათნიშნა tiosiffrig
ათობითი decimal
ათსაათიანი tiotimmars
ათსართულიანი tiovånings
ათქვეფა sammanblanda
ათქვეფილი sammanblandad
ათწლეული årtionde, decennium
ათწლიანი tioårig
ათჭიდელი tiokampare
ათჭიდი tiokamp
ათჯერ tio gånger
ათჯერადი tiodubbel, tiofaldig
აიათოლა ayatollah
აივანი balkong
აიკიდო aikido
აირი gas
აირისებრი gasformig, gasaktig, gasartad
აირწინაღი gasmask
აისბერგი isberg, isfjäll
აისი daggryning, gryning,

morgongryning, morgongry
აკადემია akademi
აკადემიკოსი akademiledamot
აკადემიური akademisk
აკაზმულობა rustning
აკანთო akantus, akantusväxt
აკაცია akacia, akacieträd
აკვავიტე akvavit
აკვალანგი scuba
აკვალანგისტი grodman

აკვამარინი akvamarin
აკვანი vagga
აკვარელი akvarell, akvarellfärg,

vattenfärg
აკვარიუმი akvarium
აკვატორია sjöområde
აკინძვა häfta
აკლიმატიზაცია acklimatisering
აკლიმატიზება acklimatisera
აკომპანირება ackompanjera

ackompanjering
აკორდეონი dragspel
აკორდი ackord
აკრედიტაცია ackreditering
აკრედიტება ackreditera

ackreditering
აკრედიტებული ackrediterad
აკრეფა plocka
აკრეფილი plockad
აკრი acre
აკრობატი akrobat
აკრობატიკა akrobatik, akrobatkonst
აკრობატული akrobatisk
აკრონიმი akronym
აკრძალვა förbjuda

förbud
აკრძალული förbjuden
აკუმულატორი ackumulator,

ackumulatorbatteri
bilbatteri

აკუმულაცია ackumulation
აკუმულირება ackumulera
აკუმულირებული ackumulerad
აკუპუნქტურა akupunktur
აკურატული noggrann
აკუსტიკა akustik
აკუსტიკური akustisk
ალაგება städa
ალაგმვა tygla
ალაგმული tyglad
ალალი ärlig, öppenhjärtlig
ალამი flagg, fana
ალბათ kanske

sannoliktvis
ალბათობა sannolikhet
ალბათური sannolik
ალბანელი alban, albaner
ალბანური albansk
ალბატროსი albatross
ალბინოსი albino
ალბომი album
ალგებრა algebra
ალგებრული algebraisk

ათასგვარი ალგებრული
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ალგოლოგი algolog, fykolog
ალგოლოგია algforskning, algologi,

fykologi
ალგორითმი algoritm
ალგორითმული algoritmisk
ალეგორია allegori
ალერგია allergi
ალერგიული allergisk
ალერგოლოგი allergolog
ალერგოლოგია allergologi
ალერსი smeka

smekning
ალერსიანი smeksam

älsklig
ალი bål, eld, fyr, brasa, flamma

sjöjungfru, havsfru
ალიანსი allians
ალიაქოთი oordning
ალიბი alibi
ალიგატორი alligator
ალიმენტი underhållsbidrag
ალიონი daggryning, gryning,

morgongryning, morgongry
ალიოქოთი oreda
ალისარჩული safflor, safflorört
ალისებური eldig, eldfull
ალისფერი brandröd, flamröd
ალკა tordmule, alka, alkfågel
ალკალოიდი alkaloid
ალკანა alkanna
ალკოჰოლი alkohol
ალკოჰოლიზმი alkoholism
ალკოჰოლური alkoholisk, alkoholhaltig
ალკუნი isfågel
ალმანახი almanacka
ალმასი diamant
ალმასისებრი diamantlik
ალმაცერი skelögd
ალმაცერობა skelögdhet, skevögdhet
ალო hallå
ალოე aloe
ალოკვა slicka
ალპაკა alpacka
ალპინიზმი klättring, alpinism
ალპინისტი alpinist, klättrare
ალპური alpin
ალჟირელი algerier
ალჟირული algerisk
ალტერნატივა alternativ
ალტერნატიული alternativ
ალტი alt
ალტიმეტრი höjdmätare,

höjdmätningsinstrument

ალტრუიზმი altruism
ალტრუისტი altruist
ალტრუისტული altruistisk
ალუბალი surkörsbär, morell, morellträd
ალუბლისფერი körsbärsfärgad, morellsfärgad
ალუვიონი alluvium
ალუვიური alluvial
ალუმინი aluminium
ალუჩა körsbärsplommon
ალქაჯი häxa
ალქიმია alkemi, guldmakeri,

guldmakarkonst
ალქიმიკოსი alkemist
ალღო luktsinne
ალყა belägring
ალყაშემორტყმული belägrad
ამაგი fortjänst
ამაზრზენი äcklig, vämjelig, kvalmig
ამალგამა amalgam
ამალგამაცია amalgamering
ამანათი paket
ამაო bortkastad, fåfäng, fruktlös
ამაოდ förgäves
ამაოება desperation

fåfänglighet
ამარილისი amaryllis
ამასთან förresten
ამასთანავე förresten
ამასობაში under tiden
ამაღამ i natt
ამაღელვებელი oroväckande, upprörande
ამაღლება uppgång
ამაღლებული sublim
ამაყი stolt
ამაში häri
ამაჩქარებელი accelerator
ამბავი historia, berättelse
ამბივალენტური ambivalent
ამბიცია ambition
ამბიციური ambitiös
ამბიციურობა ambitionsnivå
ამბოხება uppror
ამბოხებისმაგვარი upprorsliknande
ამბოხი uppror
ამბროზია ambrosia
ამბულატორიული ambulatorisk
ამგვარად således

därigenom
ამგვარი sådan
ამდაგვარი sådan
ამდენად såpass
ამება amöba
ამერიკელი amerikan, amerikanare

ალგოლოგი ამერიკელი
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ამერიკული amerikansk
ამიაკი ammoniak
ამიერიდან härefter, hädanefter
ამით härmed
ამინდი väder
ამინმჟავა aminosyra
ამისთანა sådan
ამიტომ därför
ამკინძავი häftapparat
ამკრძალავი prohibitiv
ამნაირი sådan
ამნისტია amnesti
ამობეჭდვა tryck
ამოვარდნა bortfall
ამოვსება fylla
ამოზნექილი konvex
ამოზნექილობა konvexitet
ამოთხრა gräva ut
ამოთხრილი utgrävd
ამოლოკვა slicka
ამომავალი uppgående
ამომრთველი strömbrytare
ამომრჩეველი väljare, röstande
ამომშრალი uttorkad
ამომწურავი fullständig
ამონაბეჭდი utskrift
ამონაწერი utskrift
ამონაჭერი urklipp
ამონახსნი lösning
ამონიუმი ammonium
ამოოხვრა sucka
ამორალიზმი amoralism
ამორალური amoralisk, omoralisk
ამორალურობა omoral, omoraliskhet
ამორტიზატორი stötdämpare
ამორფული amorf, formlös, strukturlös
ამორფულობა formlöshet
ამორჩევა välja
ამორჩეული utvald
ამოსავალი utgångspunkt
ამოსვლა uppgång
ამოსვრა smutsa, nedsmutsa
ამოსვრილი nedsmutsad, grisad
ამოსუნთქვა andas ut
ამოტრიალება kantra, ändvända
ამოტრიალებული omvänd
ამოტუმბვა pumpa ut
ამოუთხრელი outgrävd
ამოუცნობადი oigenkännlig
ამოუცნობადობა oigenkännlighet
ამოუცნობი oidentifierad
ამოუწურავი outtömlig
ამოუხსნადი olösbar

ამოუხსნელი olöslig
ამოფრქვევა utbryta

eruption, utbrott
ამოფხეკა skrapa
ამოქმედება igångsätta

igångsättning
ამოღება dra ut
ამოყვინთვა dyka upp
ამოშვერილი utstående
ამოშლა radera, stryka
ამოშრეტა uttömma
ამოშრობა torka ut
ამოჩემებული favorit
ამოცანა uppgift
ამოცნობა igenkänna

igenkänning
ამოცნობადი igenkännlig, igenkännbar
ამოძირკვა utrota
ამოძრავება driva
ამოწევა lyfta

marklyft
ამოწერა skriva ut
ამოწოვა utsuga

utsugning
ამოწურვა utlöpa, uttömma
ამოწყვეტა utrota
ამოჭმა etsa
ამოჭრა saxa
ამოხოცვა utrota
ამოხსნა lösa

lösning
ამოხსნადი lösbar
ამოხტომა hoppa ur
ამპერი ampere
ამპერმეტრი amperemeter, amperemätare
ამპერსაათი amperetimme
ამპლიტუდა amplitud
ამპულა ampull
ამპუტაცია amputation
ამპუტირება amputera

amputering
ამჟამად nu, numera
ამჟამინდელი nuvarande
ამრეკლი reflektor
ამრიგად därvid

så
ამტანი tolerant
ამტანობა tolerans
ამულეტი amulett
ამუნიცია ammunition
ამუშავება sätta i verket
ამფეტამინი amfetamin
ამფიბია amfibie, groddjur

ამერიკული ამფიბია
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ამფითეატრი amfiteater
ამფიუმა ålsalamander
ამფორა amfora
ამღები tagare
ამწე lyftkran, kran
ამწუთას nu
ამხანაგი kamrat, vän
ამხანაგობა gemenskap
ამხედრება rida
ან eller

annars, eljest
antingen

ანაბანა abcbok
ანაბარი insättning
ანაბეჭდი avtryck
ანაბოლიზმი anabolism
ანაბოლური anabol, anabolisk
ანადუღარი uppkok
ანაერობი anaerob
ანაზღაურება ersättning

ersätta, gengälda, kompensera
löna

ანაზღაურებადი ersättlig
ანაზღაურებადობა ersättlighet
ანათემა bannlysning
ანათვალი mätvärde
ანაკონდა anakonda
ანალიზი analys
ანალიზური analytisk
ანალიტიკოსი analytiker
ანალიტიკური analytisk
ანალოგია analogi
ანალოგიური analog
ანალოგური analog
ანალური anal
ანანასი ananas
ანარეკლი återglans, återsken, reflex,

spegelbild, genglans,
återspegling

ანარქია anarki
ანარქიზმი anarkism
ანარქისტი anarkist
ანარქისტული anarkistisk
ანასახი spegelbild
ანატომი anatom
ანატომია anatomi
ანატომიური anatomisk
ანაქრონიზმი anakronism
ანბანი alfabet
ანბანური alfabetisk
ანგარება egennyttighet
ანგარებიანი egennyttig
ანგარი hangar, flyghangar

ანგარიშგება redovisa
ანგარიშვალდებული räkenskapsskyldig
ანგარიში räkna, beräkna, kalkylera

räkning, beräkning
räkenskap
konto
rapport

ანგარიშსწორება uppgörelse
ანგარიშწარმოება räkenskap
ანგელოზი ängel
ანგელოზური änglalik
ანგინა halsfluss, halsesjuka
ანდა eller
ანდაზა ordspråk
ანდერძი testamente
ანდროგენი androgen
ანეკდოტი anekdot
ანეკდოტური anekdotisk, anekdotartad
ანემია anemi
ანემომეტრი anemometer
ანეროიდი aneroid, aneroidbarometer
ანესთეზია bedövning
ანესთეზიოლოგი anestesiolog
ანესთეზიოლოგია anestesiologi
ანესთეტიკი bedövningsmedel
ანექსია annektering, annektion
ანთება elda, tända

inflammation
katarr

ანთებითი inflammatorisk
ანთოლოგია antologi
ანთროპოლოგი antropolog
ანთროპოლოგია antropologi
ანთროპოლოგიური antropologisk
ანიმაცია animation
ანიონი anjon
ანიჰილაცია annihilation
ანკარა snok
ანკესი fiskespö
ანკეტა frågeformulär
ანკლავი enklav
ანოდი anod
ანომალია anomali, abnormitet
ანომალიური anomalisk
ანომალური abnorm
ანონიმი anonym
ანონიმური anonym
ანონიმურობა anonymitet
ანონსი annons
ანორექსია anorexi
ანსამბლი ensemble
ანტაგონიზმი antagonism
ანტაგონისტი antagonist

ამფითეატრი ანტაგონისტი
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ანტაგონისტური antagonistisk
ანტარქტიკული antarktisk
ანტენა antenn
ანტიადამიანური antimänsklig
ანტიამერიკული antiamerikansk
ანტიბალისტიკური antiballistisk
ანტიბაქტერიული antibakteriell
ანტიბიოტიკი antibiotikum
ანტიბიუროკრატული antibyråkratisk
ანტიგმირი antihjälte
ანტიდანიური danskfientlig
ანტიდემოკრატი antidemokrat
ანტიდემოკრატიული antidemokratisk
ანტიდეპრესიული antidepressiv
ანტივირუსი antivirus
ანტითურქული antiturkisk
ანტიიმპერიალიზმი antiimperialism
ანტიიმპერიალისტი antiimperialist
ანტიიმპერიალისტური antiimperialistisk
ანტიკვარიატი antikvitet
ანტიკვარკი antikvark
ანტიკვარული antikvarisk
ანტიკოლონიალისტური antikolonialistisk
ანტიკომუნიზმი antikommunism
ანტიკომუნისტი antikommunist
ანტიკომუნისტური antikommunistisk
ანტიკური antik
ანტილოგარითმი antilogaritm
ანტილოპა antilop
ანტიმატერია antimateria
ანტიმილიტარიზმი antimilitarism
ანტიმილიტარისტი antimilitarist
ანტიმილიტარისტული antimilitaristisk
ანტინაცისტი antinazist
ანტინაცისტური antinazistisk, nazifientlig
ანტინაწილაკი antipartikel
ანტინეიტრინო antineutrino
ანტინივთიერება antimateria
ანტინომია antinomi
ანტიოქსიდანტი antioxidant
ანტიპათია antipati, aversion, avsky
ანტიპასატი antipassad
ანტიპოდი antipod
ანტიპროგრესული framstegsfientlig
ანტიპროგრესულობა framstegsfientlighet
ანტიპროტონი antiproton
ანტირასიზმი antirasism
ანტირასისტი antirasist
ანტირასისტული antirasistisk
ანტირელიგიური religionsfientlig
ანტირელიგიურიობა religionsfientlighet
ანტირუსული ryskfientlig
ანტისაბჭოთა sovjetfientlig

ანტისაზოგადოებრივი samhällsfientlig
ანტისანიტარიული osanitär
ანტისახელმწიფოებრივი statsfientlig
ანტისემიტი antisemit
ანტისემიტიზმი antisemitism, judehat,

judefientlighet
ანტისემიტური antisemitisk
ანტისექსისტური antisexistisk
ანტისიონიზმი antisionism
ანტისოციალური osocial
ანტისპორტული sportfientlig
ანტისტატიკური antistatisk
ანტისხეული antikropp
ანტიფაზა motfas
ანტიფაშიზმი antifascism
ანტიფაშისტი antifascist
ანტიფაშისტური antifascistisk
ანტიფედერალისტი antifederalist
ანტიფემინიზმი antifeminism
ანტიფემინისტი antifeminist
ანტიფრანგული franskfientlig
ანტიფრიზი kylarvätska
ანტიქრისტიანული kristendomsfientlig
ანტიშვედური svenskfientlig
ანტიციკლონი anticyklon
ანტონიმი antonym, motsatsord
ანტრაციტი antracit
ანუ eller
ანულირება annullera
ანულირებული annullerad
ანფასი enfacebild, enfaceporträtt
ანძა mast
ანწლი fläder
ანჯამა gångjärn, dörrhängsel
აორთქლება evaporera, förånga, förgasa,

dunsta, fördunsta
evaporering, förångning,
fördunstning

აორთქლებული förångad
აორტა aorta
აოხრება plundra

plundring
აპათია apati
აპათიური apatisk
აპანი januari
აპარატი apparat
აპარატურა apparatur
აპართეიდი apartheid
აპელაცია appell
აპელირება vädja, appellera
აპენდიციტი appendicit,

blindtarmsinflammation
აპკი hinna

ანტაგონისტური აპკი
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აპნისი januari
აპოკალიფსი apokalyps
აპოკალიფსური apokalyptisk
აპოსტროფი apostrof
აპრილი april
აპრიორული apriorisk
აპრობაცია approbation
აპროქსიმაცია approximation
არ icke, inte
არა nej, ej

icke, inte
არაადამიანი omänniska
არაადამიანობა omänsklighet
არაადამიანური omänsklig, inhuman
არაადამიანურობა inhumanitet
არაადეკვატური inadekvat
არაავტორიზებული oauktoriserad
არააკადემიური oakademisk
არაამბიციური oambitiös
არაამერიკული oamerikansk
არაარსებითი oväsentlig, obetydande
არააქტიური inaktiv
არააქტიურობა inaktivitet
არააქტუალური inaktuell
არააქცენტირებული oaccentuerad
არაბერძნული ogrekisk
არაბი arab
არაბიბლიური obiblisk
არაბიუროკრატული obyråkratisk
არაბრძოლისუნარიანი kampoduglig
არაბულენოვანი arabiskspråkig
არაბული arabisk
არაბუნებრივი onaturlig
არაგადამწყვეტი oavgörande
არაგათვითცნობიერებული omedveten
არაგამიზნული oöverlagd
არაგამძლე ohållbar
არაგონივრული oförnuftig, oklok
არაგონივრულობა oklokhet, oklokskap
არაგულწრფელი oärlig
არადა likväl
არადამაკმაყოფილებელი otillfredsställande
არადამახასიათებელი okarakteristisk
არადამაჯერებელი otillförlitlig
არადასჯადი ickestraffbar
არადედისეული omoderlig
არადედობრივი omoderlig
არადემოკრატიული odemokratisk
არადეტალური odetaljerad, outförlig
არადიპლომატური odiplomatisk
არადიპლომატურობა odiplomatiskhet
არადრეკადი oelastisk, ospänstig
არადროული otidig

არაეგოისტური oegoistisk
არაევროპული ickeeuropeisk
არაეთიკური oetisk
არაეკლესიური okyrklig
არაეკონომიური osparsam
არაელასტიკური otöjbar
არაელეგანტური oelegant
არაელექტრული oelektrisk
არაერთაზროვანი oentydig
არაერთგვაროვანი oenhetlig, olikartad,

inhomogen
არაერთგვაროვნება oenhetlighet, inhomogenitet
არაერთმნიშვნელოვანი oentydig
არაერთსულოვანი oenstämmig
არაერთფეროვანი olikafärgad, olikfärgad
არაერთხელ många gånger
არაეროვნული onationell
არაეროტიკული oerotisk
არაესთეტიკური oestetisk
არაეფექტური ineffektiv
არაეფექტურობა ineffektivitet
არავაჟკაცური omanhaftig
არავითარი ingen
არავინ ingen
არაზედმიწევნითი outförlig
არაზომადი omätbar, omätlig
არაზომიერი omåttlig
არაზრდასრული ofullvuxen, ovuxen
არაზუსტი oprecis, oexakt
არათავისუფალი ofri
არათავსებადი oförenlig, inkompatibel
არათავსებადობა oförenlighet, inkompatibilitet
არათანაბარი ojämn
არათანაბრად ojämnt
არათანაზომადი ojämförbar, ojämförlig,

inkommensurabel
არათანაზომადობა ojämförbarhet
არათანაზომიერება ojämförbarhet
არათანამედროვე omodern
არათანასწორი ojämlik
არათანასწორობა ojämlikhet
არათანმიმდევრული inkonsekvent, inkonsistent,

sammanhangslös
არათანმიმდევრულობა inkonsekvens, inkonsistens,

sammanhangslöshet
არათვლადი oräknelig
არათითი ringfinger, namnlösfinger
არაიდეალური oideal
არაიზოლირებული oisolerad
არაინგლისური oengelsk
არაინერტული otrög
არაისტორიული ohistorisk
არაკათოლიკური okatolsk

აპნისი არაკათოლიკური
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არაკალორიული kalorifattig
არაკანონზომიერება oregelmässighet
არაკანონზომიერი oregelbunden, oregelmässig
არაკანონიერი olaglig
არაკანონიკური okanonisk
არაკაცური omanlig
არაკეთილგანწყობა aversion
არაკეთილმოსურნე ovän

ovänlig
არაკეთილსინდისიერება ohederlighet
არაკეთილსინდისიერი ohederlig
არაკეთილშობილი oädel, oädelmodig
არაკვალიფიცირებული okvalificerad
არაკი fabel
არაკლასიკური oklassisk
არაკოლეგიალური okollegial
არაკომერციული okommersiell
არაკომპეტენტური inkompetent
არაკომპეტენტურობა inkompetens
არაკომფორტული okomfortabel, obekväm
არაკონვენციური okonventionell
არაკონსტიტუციური författningsstridig,

grundlagsstridig
არაკონსტიტუციურობა grundlagsstridighet
არაკონსტრუქციული osaklig, okonstruktiv
არაკონტრასტული kontrastlös
არაკონტროლირებადი okontrollerbar
არაკონფლიქტური konfliktfri
არაკონცენტრირებული okoncentrerad
არაკოორდინირებული okoordinerad
არაკორექტული okorrekt
არაკორექტულობა okorrekthet
არაკორუმპირებული okorrumperad
არაკრიტიკული okritisk, kritiklös
არაკულტივირებული oodlad
არალეგალიზებული olegaliserad
არალეგალური olaglig, olovlig, illegal
არალეგიტიმური illegitim
არალოგიკური ologisk
არალოგიკურობა ologiskhet
არალოიალური illojal, olojal
არამათემატიკური omatematisk
არამანევრირებადი manöveroduglig
არამართვადი ostyrig
არამართლზომიერება orättmätighet
არამართლზომიერი orättmätig
არამართლმადიდებელი oortodox
არამართლმადიდებლური oortodox
არამატერიალური immateriell
არამგრძნობიარე okänslig
არამგრძნობიარობა okänslighet, ofinkänslighet
არამდგრადი obeständig, ostadig, ostabil

vacklande

არამდგრადობა instabilitet
არამეგობრული ovänlig, ovänskaplig
არამედ men
არამეთოდური ometodisk
არამელოდიური omelodisk, omelodiös
არამეტალური ometallisk
არამეტაფიზიკური ometafysisk
არამეცნიერული ovetenskaplig
არამზადა usling
არამზიანი sollös
არამიზნობრივი oändamålsenlig
არამიზნობრიობა oändamålsenlighet
არამიმზიდველი oattraktiv
არამიწიერი utomjordisk, ojordisk
არამკაფიო otydlig, vag
არამნიშვნელოვანი obetydlig
არამობილური immobil
არამოდელირებული omodellerad
არამომგებიანი olönsam, ofördelaktig,

oräntabel
არამომგებიანობა ofördelaktighet
არამომთხოვნი kravlös, anspråkslös,

fordringslös
არამორწმუნე okyrklig
არამოტივირებული omotiverad
არამრგვალი orund
არამსხვრევადი obrytbar
არამტკიცე ofast
არამუდმივი obeständig
არამუსიკალური omusikalisk
არამყარი ohållbar, instabil
არამყუდრო ohemtrevlig
არამწეველი ickerökare
არანათესაური obesläktad
არანაირად ingalunda
არანაირი ingen
არანაკლებ inte minst
არანეიტრალური oneutral
არანივთიერი immateriell
არანორმალური abnorm, onormal
არანოყიერება obördighet
არანოყიერი obördig
არაობიექტური partisk
არაობიექტურობა partiskhet
არაოკუპირებული oockuperad
არაორაზროვანი otvetydig
არაორაზროვნება otvetydighet
არაორგანიზებული oorganiserad
არაორგანიზებულობა oreda
არაორგანული oorganisk
არაორდინალური osedvanlig
არაოფიციალური inofficiell, oofficiell,

ickeofficiell

არაკალორიული არაოფიციალური
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არაპარტიული partilös
არაპარტიულობა partilöshet
არაპატივსადები vanvördig
არაპატრიოტიზმი opatriotism
არაპატრიოტული opatriotisk
არაპედაგოგიური opedagogisk
არაპერიოდული operiodisk
არაპირდაპირი indirekt
არაპიროვნული opersonlig
არაპლასტიკური oplastisk
არაპოეტური opoetisk
არაპოლიტიკური opolitisk
არაპოპულარობა opopularitet
არაპოპულარული impopulär, opopulär
არაპრაქტიკული opraktisk
არაპრაქტიკულობა opraktiskhet
არაპრივილეგირებული oprivilegierad, privilegielös
არაპროგნოზირებადი oförutsebar, oförutsägbar,

oberäknelig
არაპროგნოზირებადობა oförutsägbarhet
არაპროდუქტიული oproduktiv
არაპროვოცირებული oprovocerad
არაპროპორციული oproportionell,

oproportionerlig
არაპროპორციულობა oproportionerlighet
არაპროფესიონალური oprofessionell
არაპუნქტუალური opunktlig
არაჟანი gräddfil
არარაინდული oridderlig
არარაობა intethet
არარაფინირებული oraffinerad
არარაციონალური orationell
არარეალისტური orealistisk
არარეალური orealistisk, overklig
არარეგისტრირებული oregistrerad
არარეგულარული oregelbunden
არარეგულირებადი oreglerad
არარეზერვირებული oreserverad
არარეკომენდირებული otillrådlig
არარელატივისტური ickerelativistisk
არარელიგიური oreligiös, icke religiös
არარენტაბელური olönsam
არარესტავრირებული orestaurerad
არარეფორმირებული oreformerad
არარითმული orytmisk
არარსებობა avsaknad, ickeexistens
არარსებული ickeexisterande, obefintlig
არასაგრძნობი omärklig
არასაეჭვო otvivelaktig
არასავალდებულო valfri, opliktig
არასაველე ofältmässig
არასაზეიმო ohögtidlig
არასათანადო opassande

არასაიდუმლო ohemlig
არასაიმედო opålitlig, osäker
არასაკმარისი otillräcklig
არასამართლიანი orättfärdig
არასამთავრობო privat, inte statlig
არასამხედრო ickemilitär
არასანდო opålitlig, osäker, otrovärdig
არასანდოობა osäkerhet, opålitlighet
არასანქცირებული osanktionerad
არასაპარლამენტო oparlamentarisk
არასარფიანი oräntabel
არასასიამოვნო ohygglig
არასასურველი oönskad, oönsklig,

okärkommen
არასაფუძვლიანი ogrundlig, outförlig
არასაქმიანი osaklig
არასახარბიელო ogynnsam
არასენსაციური osensationell
არასენტიმენტალური osentimental
არასერიოზული oseriös
არასერიოზულობა oseriöshet
არასერტიფიცირებული ocertificerad
არასიმეტრიული osymmetrisk
არასიმპათიური osympatisk
არასინქრონიზებული osynkroniserad
არასისტემატური osystematisk
არასიცოცხლისუნარიანი livsoduglig
არასიცოცხლისუნარიანობა livsoduglighet
არასკანდინავიური onordisk
არასოდეს aldrig
არასოლიდარული osolidarisk
არასპეციფიკური ospecifik
არასპორტული osportslig, osportlig, icke

sportslig
არასრული inkomplett
არასრულფასოვანი ofullständig

ofullkomlig
mindervärdig

არასრულფასოვნობა ofullständighet,
mindervärdighet

არასრულყოფილება ofullkomlighet
არასრულყოფილი imperfekt, ofullkomlig,

ofullständig
არასრულწლოვანი omyndig
არასტაბილური instabil, ostabil
არასტაბილურობა instabilitet
არასტანდარტიზებული ostandardiserad
არასტერილიზებული osteriliserad
არასტრუქტურირებული ostrukturerad
არასტუდენტი ickestudent
არასტუმართმოყვარე ogästfri, ogästvänlig
არასტუმართმოყვარეობა ogästfrihet, ogästvänlighet
არასულიერი oandlig

არაპარტიული არასულიერი
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არასწორი okorrekt, orätt, oriktig
ojämn

არატენდენციური otendentiös
არატერიტორიული icketerritoriell
არატოლგვერდა oliksidig
არატოლი olik
არატოლფასი olikvärdig
არატოქსიკური atoxisk, giftfri
არატოქსიკურობა ogiftighet
არატრადიციული otraditionell
არაუსაფრთხო otrygg
არაფერი ingenting
არაფიზიოლოგიური ofysiologisk
არაფილოსოფიური ofilosofisk
არაფინური ofinsk
არაფონეტიკური ofonetisk
არაფორმალური oformell
არაფრანგული ofransk
არაფრით på intet sätt
არაფრისმეტყველი intetsägande
არაფრისმთქმელი intetsägande
არაფსიქოლოგიური opsykologisk
არაქალური okvinnlig
არაქალურობა okvinnlighet
არაქარიზმატული okarismatisk
არაქისი jordnöt
არაქმედითი verkningslös
არაქმედითუნარიანი oduglig
არაქრისტიანი ickekristen, okristen
არაქრისტიანობა okristendom
არაქრისტიანული okristlig
არაღიარებული oerkänd
არაყალბი ofalsk
არაყი brännvin
არაყოველდღიური ovardaglig
არაშეგნებული omedveten
არაშვედური osvensk
არაშხამიანი giftfri, ogiftig, giftlös
არაშხამიანობა ogiftighet
არაჩვეულებრივი osedvanlig

ovanlig
არაცალსახა oentydig, tvetydig
არაცალსახობა oentydighet, tvetydighet
არაცენტრალური ocentral
არაცივილიზებული ociviliserad
არაცნობიერი omedveten
არაცრუმორწმუნე fördomsfri, fördomslös
არაცრუმორწმუნეობა fördomsfrihet
არაძალადობრივი tvångslös
არაძმური obroderlig
არაწესიერი irreguljär
არაწინააღმდეგობრივი okontroversiell, oomstridd,

motsägelsefri, motsägelselös

არაწონასწორული ojämnviktig, jämviktslös
არაწრფივი ickelinjär
არახალხმრავალი ofolksam
არახალხური ofolklig
არახანგრძლივი olångvarig
არახელოვნური okonstig
არახელსაყრელი ogynnsam
არახსნადი olöslig, olösbar
არახსნადობა oupplöslighet
არაჯანსაღი osund, ohälsosam
არაჯეროვანი opassande
არაჰარმონიული oharmonisk
არაჰერმეტული otät
არაჰიგიენური ohygienisk
არბალეტი armborst
არბიტრი domare, kampdomare
არგაგონილი ohörd, ohörlig
არგავრცელება ickespridning
არგანთქმა förtiga
არგანსაზღვრული obestämd
არგენტინელი argentinare
არგენტინული argentinsk
არგონავტი argonaut
არგონი argon
არგუმენტაცია argumentation
არგუმენტი argument
არგუმენტირებული argumenterad
არდადეგები ferie, semester
არდაკმაყოფილებული otillfredsställd
არდამთავრებული ofärdig, oavslutad
არდამსწრე frånvarande
არდასწრება frånvaro

utebli
არდაფასება nedvärdera

nedvärdering
არდაშვება avvända
არდაწერილი oskriven
არე fält, område
არეალი areal
არევა förvirra

förväxla
sammanblanda

არეკვლა avspegla, återspegla, återbilda,
reflektera
studsa

არეკლილი speglad, spegelvänd
არემარე område
არენა arena
არეომეტრი areometer
არეული oordentlig, oordnad
არეულობა kaos, oordning, oreda, ofred,

oro, orolighet
ართრიტი gikt

არასწორი ართრიტი
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ართქმული outtalad, osagd
არია aria
არიდება avstyra, undgå, undvika,

avvända
არითმეტიკა aritmetik
არითმია arytmi
არისტოკრატი aristokrat
არისტოკრატია aristokrati
არისტოკრატული aristokratisk
არმონაწილე odeltagande
არმოწონება ogilla
არმყოფი frånvarande
არმცოდნე ovetande
არნახული osäglig
არომათერაპია aromaterapi
არომატი arom, doft
არსად ingenstans
არსაიდან från ingenstans
არსება varelse
არსებითად väsentligt
არსებითი betydande, betydelsefull,

betydlig, substantiell,
väsentlig, avsevärd

არსებითობა betydenhet
არსებობა existens

existera
არსებული befintlig, existerande
არსენალი arsenal
არსი betydelse

kärna, kärnpunkt
poäng
huvudbudskap

არტერია artär, pulsåder
არტერიოსკლეროზი arterioskleros
არტერიული arteriell
არტიკლი artikel
არტიკულაცია artikulation
არტილერია artilleri
არტისტი artist
არფა harpa
არქაიზმი arkaism
არქაული arkaisk
არქეოლოგი arkeolog
არქეოლოგია arkeologi
არქეოლოგიური arkeologisk
არქეოპტერიქსი urfågel
არქიეპისკოპოსი ärkebiskop
არქივი arkiv
არქიპელაგი arkipelag, ögrupp
არქიტექტორი arkitekt
არქიტექტურა arkitektur
არქონა brist, avsaknad
არქტიკული arktisk

არყი björk
არყისძირა björksopp
არყნარი björkskog, björkeskog

björkelund
არყოფნა frånvaro
არშემდგარი misslyckad
არშესრულებული ogjord
არშია knyppling
არშიყი beundrare, tillbedjare
არჩარევა ickeinblandning
არჩევა välja

utnämna
არჩევადი valbar, väljbar
არჩევანი val

utbud
არჩევითი valbar, väljbar, valfri,

fakultativ
არჩევნები val
არჩეული vald
არჩვი gems
არც varken
არცერთი ingen
არცერთხელ aldrig
არცოდნა okunnighet, ovetenhet,

okunskap, ovetskap
არწივი örn
არწივისებრი örnaktig
არწივისებური örnaktig
არხი kanal
ასაკი ålder
ასაკობრივი åldersmässig, åldersrelaterad
ასაკოვანი äldre
ასამბლეა församling
ასანთი tändsticka, svavelsticka
ასატანი dräglig, tolerabel
ასაფეთქებელი explosiv
ასახვა avspegla, reflektera
ასე sådan
ასევე också

även
likaledes, likaså, likaväl,
liksom, sammaledes

ასეთი sådan
ასეთივე likadan
ასეული hundra
ასეულობით hundratals
ასვლა bestiga, klättra, stiga
ასთაკვი hummer
ასთმა astma
ასი hundra
ასიათასობით hundratusentals
ასიმეტრია asymmetri
ასიმეტრიული asymmetrisk

ართქმული ასიმეტრიული

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 13



ასიმილაცია assimilation
ასიმილირება assimilera
ასიმპტოტა asymptot
ასიმპტოტური asymptotisk
ასინქრონული asynkron
ასირიელი assyrier
ასისთავა dvärgarun, tusengyllen
ასისტენტი assistent
ასკარიდა spolmask, spolorm
ასკეტიზმი askes
ასკეტური asketisk
ასკილი nypon, nyponros, törnros
ასკორბინმჟავა askorbinsyra
ასლი kopia, genpart
ასმაგი hundradubbel
ასო bokstav
ასობით hundratals
ასოკირკიტა bokstavsträl, hårklyvare
ასოკირკიტობა bokstavsträldom, hårklyveri
ასონიშანი bokstav
ასორტიმენტი assortimang, sortiment
ასოციალური asocial
ასოციაცია association
ასოციაციური associativ
ასპარეზი arena
ასპარეზობა uppträdande
ასპექტი aspekt
ასპირანტი doktorand
ასპირინი aspirin
ასპროცენტიანი hundraprocentig
ასპუჭაკა sångare
ასტეროიდი asteroid
ასტიგმატიზმი astigmatism
ასტიგმატიკი astigmatiker
ასტიგმატური astigmatisk
ასტრა aster
ასტრობიოლოგია astrobiologi
ასტროლაბი astrolabium
ასტროლატრია stjärndyrkan, uranolatri
ასტროლოგი astrolog, planeteläsare,

planetetydare, stjärnetydare,
stjärnskådare

ასტროლოგია astrologi, planetetydning,
stjärntydning

ასტროლოგიური astrologisk
ასტრომეტრია astrometri
ასტრონავტი astronaut
ასტრონავტიკა astronautik
ასტრონომი astronom, stjärnforskare
ასტრონომია astronomi, stjärnforskning,

stjärnvetenskap
ასტრონომიული astronomisk
ასტროსპექტროგრაფია stjärnspektrografi

ასტროსპექტროსკოპია stjärnspektroskopi
ასტროფიზიკა astrofysik
ასტროფიზიკოსი astrofysiker
ასტროფიზიკური astrofysisk
ასტროფოტოგრაფია astrofotografi, stjärnfotografi
ასტროფოტომეტრია astrofotometri, stjärnfotometri
ასული dotter
ასურელი assyrier
ასურული assyrisk
ასფალტდაგებული asfalterad
ასფალტდაუგებელი oasfalterad
ასფალტი asfalt
ასფალტირებული asfalterad
ასფურცელა renfana
ასწლეული århundrade
ასწლიანი hundraårig
ასჯერ hundra gånger
ასჯერადი hundradubbel
ატამი persika, persikoträd
ატანა fördra, motstå, tolerera, tåla
ატაშე attache
ატაცი ryck
ატელიე atelje
ატესტატი intyg, attest
ატვირთვა lassa, lasta
ატიპიური atypisk, otypisk
ატლასი atlas
ატმისფერი persikfärgad
ატმოსფერო atmosfär
ატმოსფერული atmosfärisk
ატოლი atoll, korallö
ატომი atom
ატომური atomisk
ატრაქციონი attraktion
ატრია nudel
ატრიბუტი attribut
ატროპინი atropin
ატროფია atrofi
აუარება massvis
აუარებელი tallös, otalig, oräknelig
აუგებელი obyggd
აუდიენცია audiens
აუდიოვიზუალური audiovisuell
აუდიოლოგია audiologi
აუდიომეტრი audiometer
აუდიოფირი ljudband, ljudfilm
აუდიოწიგნი ljudbok
აუდიტორია auditorium, föreläsningssal
აუზი bassäng
აუთვისებელი oanvänd, onyttjad
აუკრეფავი oplockad
აუკრძალავი oförbjuden
აულაგმავი ostyrig, otämjd

ასიმილაცია აულაგმავი
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აუნაზღაურებადი oersättlig
აურა aura
აურაცხელი tallös, oräknelig
აურზაური oreda
აურჩეველი ovald
აუტანელი ofördragsam, odräglig,

ofördraglig
აუტიზმი autism
აუტისტი autist
აუტისტური autistisk
აუფეთქებელი osprängd
აუქციონი auktion
აუღებელი oangripbar
აუღელვებელი lugn
აუღიარებელი oerkänd
აუშენებელი obyggd
აუჩქარებელი långsam
აუჩქარებლად långsamt
აუცილებელი behövlig, nödvändig
აუცილებლად nödvändigvis
აუცილებლობა nöd, nödvändighet
აუცრელი ovaccinerad
აუწონავი oviktad
აუხდელი oavslöjad
აუხსნადი oförklarlig
აუხსნელი oförklarlig
აფეთქება explosion, sprängning

explodera, spränga
detonera

აფეთქებისმაგვარი explosionsartad
აფეთქებული sprängd
აფთარი hyena
აფთიაქი apotek
აფინური affin
აფიქსი affix
აფიშა affisch
აფიშირებული annonserad
აფორიაქება uppröra
აფორიაქებული upprörd
აფორიზმი aforism
აფრა segel
აფრენა lätta, flyga
აფრიკაანსი afrikaans
აფრიკელი afrikan
აფრიკული afrikansk
აფრისი canvas, kanvas

segelduk
აფროაზიელი afroasiat
აფროაზიური afroasiatisk
აფროამერიკელი afroamerikan,

afroamerikanare
აფროამერიკული afroamerikansk
აფროსანა svalstjärt, makaonfjäril

აფროსანი segelbåt, segelfartyg,
segelfarkost, segelskuta,
segelyacht

აფროსნობა segling, seglingssport,
segelsjöfart

აფხაზი abchazier
აფხაზური abchazisk
აქ här

hit
აქამდე hittills, ännu
აქანდაზი sopskyffel
აქატი agat
აქატისფერი agatfärgad
აქაური hithörande
აქაფება skumma

skumbildning
აქაფებული skummad
აქედან härifrån
აქეთ hit
აქლემი kamel
აქროლადი flyktig
აქრომატიზმი akromatism, färgfrihet
აქრომატული akromatisk, färgfri
აქსესუარი tillbehör
აქსიალური axial
აქსიომა axiom
აქსიომატური axiomatisk
აქტი akt
აქტივისტი aktivist
აქტინიდი aktinoid
აქტინიუმი actinium
აქტიური aktiv, verksam
აქტიურობა aktivitet
აქტუალიზაცია aktualisera
აქტუალიზება aktualisering
აქტუალური aktuell, relevant
აქტუალურობა aktualitet
აქცენტი accent
აქცენტირებული accentuerad
აქცეპტორი acceptor
აქცია aktion

aktie
აქციზი accis, accisafgift
აქციონერი aktieägare, aktionär
აღარავითარი ingen
აღარაფერი ingenting
აღბეჭდვა prägla
აღდგენა återuppbygga, återupprätta,

återskapa, återvinna,
återinföra

აღდგენილი återuppbygd
აღდგომა återföda, återuppstå, uppstå

påsk

აუნაზღაურებადი აღდგომა
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აღება ta, taga
აღებული tagen
აღელვება oroa, ängsla, bekymra
აღელვებული bekymrad, bekymmerfull
აღვირახსნილი lösaktig
აღვირახსნილობა lösaktighet
აღვირი betsel
აღზევება återuppstå
აღზევებული återuppstånden
აღზრდა fostra, uppfostra

uppfostring
აღზრდილი uppfostrad
აღთქმა testamente
აღიარება erkänna, tillstå

erkännande
აღიარებამოპოვებული erkänd
აღიარებული erkänd
აღკვეთა hejda, stanna
აღლუმი parad
აღმა uppåt, uppöver
აღმავალი uppgående, uppstigande
აღმავლობა uppsving
აღმართვა uppföra
აღმართი uppförsbacke, motbacke
აღმართული upprest
აღმასრულებელი exekutiv, verkställande
აღმაშფოთებელი upprörande
აღმზრდელი uppfostrare
აღმომჩენი uppfinnare
აღმოსავლეთაფრიკული östafrikansk
აღმოსავლეთევროპელი östeurope
აღმოსავლეთევროპული östeuropeisk
აღმოსავლეთელი österlänning
აღმოსავლეთი öst, öster
აღმოსავლეთიდან österifrån
აღმოსავლეთით österöver, österpå, östöver,

östpå
აღმოსავლეთისკენ österöver, östöver
აღმოსავლეთმცოდნე orientalist
აღმოსავლეთმცოდნეობა orientalistik
აღმოსავლეთუკრაინული östukrainsk
აღმოსავლელი österlänning
აღმოსავლური östlig, orientalisk, österländsk
აღმოსავლურსკანდინავიურიöstnordisk
აღმოუჩენელი ouppdagad, oupptäckt
აღმოფხვრა utrota
აღმოჩენა upptäcka, uppdaga, uppfinna

hamna
fynd
uppfinning

აღმოჩენილი uppdagad, upptäckt
აღმოცენება framväxt
აღმსრულებელი utövare, exekutör

აღმშენებლობა uppbyggelse
აღნაგობა kroppsbyggnad, statur
აღნიშვნა markera

märka, beteckna, utmärka
notera
betyda
tecken, beteckning
markering

აღნიშნული markerad
აღნუსხვა bokföra
აღნუსხული bokförd
აღორძინება återföda, återuppstå

återfödelse
აღორძინებული återuppstånden
აღრიცხვა bokföring

räkning
აღრიცხული bokförd
აღსანიშნავი anmärkningsvärd, märklig,

märkvärdig, nämnvärd
აღსარება bikta

bekänna
bekännelse

აღსასრული slut, slutkatastrof
აღსრულება utföra, exekvera

utföring, exekvering
აღსრულებადი genomförbar, genomförlig
აღტაცება betaga, bedåra, förtrolla
აღტაცებული begeistrad
აღუსრულებადი ogörlig, ogenomförbar
აღუსრულებელი ogörlig, ogenomförbar
აღუწერელი obeskrivlig, outsäglig
აღფრთოვანება betaga, bedåra, förtrolla
აღფრთოვანებული begeistrad
აღქმა uppfatta, uppleva

upplevelse, perception
აღქმითი perceptuell
აღშფოთება uppröra
აღშფოთებული upprörd
აღძვრა väcka
აღწერა beskriva, beteckna

kartlägga
beskrivning, deskription

აღწერითი beskrivande, deskriptiv
აღწერილობა beskrivning
აღჭურვა rusta, utrusta, utstyra, ekipera
აღჭურვილი utrustad
აღჭურვილობა utrustning
აყალმაყალი bråk
აყვავება blomstra

blomstring
uppblomstring

აყვავებული blommande, blomstrande

აღება აყვავებული
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აყვანა rekrytera
rekrytering

აშენება bygga
აშენებული byggd
აშკარა evident, klar, tydlig, uppenbar
აშკარად tydligtvis
აჩრდილი fantom, gengångare
აჩქარება acceleration

accelerera
skynda

აჩქარებული hastig
აცდენა bomma

bom
აცეტილენი acetylen
აცეტონი aceton
აცივება kallna
აცილება avstyra, parera

bomma
bom

აცილებადი avvändbar
აცრა vaccinera

vaccinering, vaccination
აცრემლებული tårig, tårad, tårefylld, tårfylld,

tårögd
აცრემლილი tårig, tårad, tårefylld, tårfylld,

tårögd
აცრილი vaccinerad
აძრომა klättra
აწევა hissa, höja, lyfta
აწიოკება plundra
აწმყო nutid, presens
აწონა väga
აწონილი viktad
აწყობა montera

montering
აწყობილი monterad
აჭარელი adzjar, adzjarier
აჭარული adzjarisk
აჭიმვა bänkpress
ახალარჩეული nyvald
ახალბედა novis, nybegynnare, nybörjare
ახალბერძნული nygrekisk
ახალგაზრდა ung, yngling
ახალგაზრდობა ungdom

ungdomsålder
ახალგაზრდული ungdomlig
ახალგამომცხვარი nybakad
ახალგარდაცვლილი nyavdöd
ახალზელანდიელი nyzeeländare
ახალზელანდიური nyzeeländsk
ახალთახალი helt ny
ახალი ny

färsk, fräsch, frisk

ახალმთვარეობა nymåne
nymånnatt

ახალმოსახლე nybyggare
ახალსახლობა inflyttningsfest
ახალშექმნილი nyskapad
ახალშეძენილი nyköpt
ახალშობილი nyfödd
ახალწვეული nyrekryt
ახდა avtäcka
ახდილი blottad, avklädd

avslöjad
ახევა lösriva
ახირება kapris, nyck
ახირებული kapriciös
ახლა nu
ახლადარჩეული nyvald
ახლადგაცნობილი nybekant
ახლადდაარსებული nyetablerad
ახლადმოსული nyankommen
ახლადრეგისტრირებული nyregistrerad
ახლადშემოტანილი nyinfört
ახლადშემოღებული nyinfört
ახლადშექმნილი nyskapad
ახლადშეძენილი nyköpt, nyanskaffad
ახლადჩამოსული nyankommen
ახლავე nu
ახლანდელი nuvarande
ახლახან nyss, nyligen
ახლებური ny
ახლო nära, närstående

förtrogen, förtrolig, intim
ახლობელი närstående
ახლობლობა bekantskap
ახლომდებარე närliggande, näraliggande
ახლომხედველი kortsynt, närsynt
ახლომხედველობა närsynthet, myopi
ახლონათესაური närbesläktad
ახლოს nära
ახსნა förklara

förklaring
ახსნადი förklarlig, förklarbar
ახტომა hoppa
აჯამური sammanlagd
აჯანყება uppror, revolt, folkresning
აჯანყებული upprörd
აჯასპი vitriol
ბაასი prata, konversera

prat, konversation
ბაბუა farfar, morfar
ბაბუაწვერა maskros, lejontand,

lejontandgräs
ბაბუინი babian
ბაგაბაღი daghem

აყვანა ბაგაბაღი
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ბაგე läpp
ბაგირი lina
ბადაგი druvsaft
ბადე garn

nät
ბადმინტონი badminton, badmintonspel
ბადრიჯანი aubergine, äggplanta
ბადურა näthinna, retina
ბავარიული bayersk
ბავშვი barn
ბავშვობა barndom
ბავშვური barnslig, barnaktig
ბაზა bas
ბაზალტი basalt
ბაზარი torg, marknad
ბაზი humla
ბაზილიკა basilika
ბაზისი basis
ბაზრობა loppmarknad
ბაზუკა bazooka
ბათილი ogiltig
ბაია smörblomma, ranunkel
ბაიდარა kajak
ბაიტი byte
ბაიყუში jorduggla
ბაკალავრი kandidat
ბაკალავრიატი baccalaureat
ბაკანი skal
ბაკენბარდები polisonger
ბაკუნი stampa, trampa
ბალადა ballad
ბალანსი balans
ბალანსირება balansera

balansering, balansgång
ბალასტი ballast
ბალახი gräs

ört
ბალახიანი gräsbeväxt, gräsklädd
ბალახისმჭამელი växtätare, gräsätare

gräsätande
ბალახოვანი örtartat, gräsaktig, gräsartad,

gräsartig, gräslik, gräsliknande
ბალბა kattost, kattostgräs,

kattostväxt
ბალერინა ballerina, balettdansös
ბალეტი balett
ბალზამი balsam
ბალზამინი balsamin, springfrö
ბალზამირება balsamera

balsamering
ბალი körsbär, sötkörsbär, fågelbär,

fågelkörsbär
ბალისტიკა ballistik

ბალისტიკური ballistisk
ბალიში kudde, dyna, puta
ბალიშისებრი kuddlik, kuddliknande
ბალიშისპირი kuddvar, kuddöverdrag,

örngott
ბალნეოლოგი balneolog
ბალნეოლოგია balneologi
ბალნეოლოგიური balneologisk
ბალონი ballong
ბალსა balsaträd
ბალტიკური baltisk
ბალღი barn
ბამბა bomull

vadd
ბამბაცა ballongbuske, ballongsidenört
ბამბისებური bomullsaktig, bomullsartad,

bomullslik
ბამბუკი bambu
ბამპერი stötfångare
ბანაკი läger
ბანალური banal
ბანანი banan
ბანანიჭამია turako
ბანაობა bada

badning
ბანდა band, gäng
ბანდაჟი bandage
ბანდიტი bandit
ბანდიტური banditaktig
ბანი basröst, basstämma
ბანკეტი bankett
ბანკი bank
ბანკირი bankir
ბანკნოტი sedel
ბანკომატი bankomat
ბანკროტი bankrutt
ბანტი fluga, rosett
ბანქო kortspel
ბანჯგვლიანი hårbeklädd, hårbevuxen,

behårad
ბანჯო banjo
ბაობაბი apbrödsträd, baobab,

baobabträd
ბაპტისტი baptist
ბაჟი tull, tullavgift
ბარათი kort
ბარაკუდა barracuda
ბარაქა överflöd
ბარბაროსი barbar
ბარბაროსობა barbarism
ბარბაროსული barbarisk
ბარგი bagage, resgods
ბარდა ärta, ärtväxt

ბაგე ბარდა
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ბარელი fat
ბარი bar

slätt, slättland,
slättlandsområde,
slättlandsregion
stäpp

ბარიერი barriär
ბარიკადა barrikad
ბარიონი baryon
ბარიტონი baryton
ბარიუმი barium
ბარომეტრი barometer
ბარომეტრული barometrisk
ბარონესა baronessa
ბარონი baron
ბარტერი byteshandel
ბარტყი fågelunge, unge
ბარძაყი lår, lårben
ბასკი basker
ბასკური baskisk
ბასრი skarp
ბასრკბილება skarptandad
ბასტიონი bastion
ბატალია batalj
ბატალიონი bataljon
ბატარეა batteri
ბატატი sötpotatis, batat
ბატი gäss, gås
ბატკანი lamm
ბატკანძერი lammgam
ბატონი herr, herre
ბატონობა härska, råda

herradöme, herravälde,
dominans

ბატონყმობა livegenskap
ბატონყმური livegen
ბატუტი studsmatta
ბაქანი perrong, plattform
ბაქტერია bakterie
ბაქტერიოლოგი bakteriolog
ბაქტერიოლოგია bakteriologi
ბაქტერიოლოგიური bakteriologisk
ბაქტერიოფაგი bakteriofag
ბაქტერიული bakteriell
ბაქტერიციდი baktericid
ბაღი trädgård, fruktträdgård
ბაღლინჯო vägglus
ბაყაყი groda
ბაყაყისმაგვარი grodlik
ბაყაყურა mariatistel
ბაცილა bacill
ბაწარი rep
ბაჭია kaninunge, harunge

ბაჰარი kryddpeppar, piment
ბგერა ljud
ბგერითი sonisk
ბე förskott
ბებერა vattenblåsa
ბებერი äldre, gammal
ბებია farmor, mormor
ბებრისკონა plister
ბეგონია begonia
ბეგქონდარა timjan
ბედაური tävlingshäst
ბედი öde, livsöde
ბედისწერა livsöde
ბედნიერება lycka
ბედნიერი lycklig
ბედუინი beduin
ბევრგან på många ställen
ბევრი många, mycket
ბევრისმთქმელი menande
ბევრისმნახველი befaren, livserfaren,

världserfaren
ბევრჯერ många gånger
ბეზმენი fjädervåg
ბეისბოლი baseboll
ბეკერელი becquerel
ბეკონი bacon
ბელადი hövding
ბელადონა belladonna
ბელგიელი belgare, belgier
ბელგიური belgisk
ბელი björnunge
ბელორუსი vitryss
ბელორუსული vitrysk
ბენგალელი bengal, bengalier
ბენგალური bengalisk
ბენდი bandy
ბენზინი bensin
ბენზოლი bensen
ბენზოხერხი motorsåg
ბეჟი beige, beigefärgad
ბერეტი baskermössa
ბერვა blåsa
ბერი munk
ბერილიუმი beryllium
ბერკეტი hävstång
ბერლინელი berlinare
ბერლინური berlinsk
ბერსელა lundskafting
ბერძენი grek
ბერძნულენოვანი grekiskspråkig
ბერძნული grekisk
ბესტსელერი bästsäljare
ბეტონი betong

ბარელი ბეტონი
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ბეტონმზიდი betongblandarbil, betongbil
ბეღელი lada
ბეღურა sparv
ბეწვეული päls
ბეწვი päls, djurhår
ბეწო litegrann
ბეჭდაუდებელი oövervinnelig
ბეჭდვა tryck

trycka
ბეჭდვითი tryckt
ბეჭედდაკრული stämplad
ბეჭედდარტყმული stämplad
ბეჭედდასმული stämplad
ბეჭედდაურტყმელი ostämplad
ბეჭედდაუსმელი ostämplad
ბეჭედი ring, fingerring

sigill, stämpel
ბეჭი skulderblad
ბეჯითი flitig
ბეჰემოთი flodhäst
ბზა buxbom
ბზარი spricka
ბზეწვია forsärla
ბზიკი geting
ბზობა palmsöndag
ბზრიალა snurra
ბზრიალი snurra
ბზუილი surra
ბია kvitten
ბიათლონი skidskytte
ბიბილო kam
ბიბლია bibel
ბიბლიოგრაფი bibliograf
ბიბლიოგრაფია bibliografi
ბიბლიოგრაფიული bibliografisk
ბიბლიოთეკა bibliotek
ბიბლიოთეკარი bibliotekarie
ბიბლიური biblisk
ბიგა näbbmus
ბიგამია bigami, tvegifte
ბიგლი beagle
ბიექცია bijektion
ბიექციური bijektiv
ბიზანტიელი bysantinare
ბიზანტიური bysantinsk
ბიზნესი affärsverksamhet
ბიზნესმენი affärsman
ბიზნესპარტნიორი affärspartner
ბიზონი bison, bisonoxe
ბიკინი bikini
ბილეთი biljett
ბილიარდი biljard, biljardspel
ბილიკი gångstig, gångväg, stig

ბილწი rå, grov, vulgär
ბინა lägenhet, våning
ბინადარი inbyggare, inbyggarinna,

inbyggerska
ბინადრობა bebo, bo
ბინარული binär
ბინდი skymning
ბინოკლი kikare, binokel
ბინომი binom
ბინომიალური binomial
ბინტი gasbinda
ბინძური smutsig, grisad
ბიოგაზი biogas
ბიოგრაფი biograf, levnadstecknare
ბიოგრაფია biografi, levnadsteckning,

levnadsbeskrivning
ბიოგრაფიული biografisk
ბიოდიზელი biodiesel
ბიოეთანოლი bioetanol
ბიოენერგეტიკა bioenergetik
ბიოკატალიზატორი biokatalysator
ბიოლოგი biolog
ბიოლოგია biologi
ბიოლოგიური biologisk
ბიომასა biomassa
ბიომეტრია biometri
ბიომეტრიული biometrisk
ბიომრავალსახეობა biomångfald
ბიომრავალფეროვნება biodiversitet
ბიორითმი biorytm
ბიოსაწვავი biobränsle
ბიოსინთეზი biosyntes
ბიოსფერო biosfär
ბიოტა tuja
ბიოტექნოლოგი bioteknolog
ბიოტექნოლოგია bioteknik
ბიოტექნოლოგიური bioteknologisk
ბიოტოპი biotop
ბიოფიზიკა biofysik
ბიოფიზიკოსი biofysiker
ბიოფიზიკური biofysisk
ბიოქიმია biokemi
ბიოქიმიკოსი biokemist
ბიოქიმიური biokemisk
ბიოციდი biocid
ბიპლანი dubbeldäckare
ბირთვი kärna
ბირთვული nukleär
ბირკავა småborre
ბირჟა börs
ბისექსუალობა bisexualitet
ბისექტრისა bisektris, halveringslinje
ბისმუთი vismut

ბეტონმზიდი ბისმუთი
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ბიტი bit
ბიულეტენი sjukpermission
ბიურო byrå
ბიუროკრატი byråkrat
ბიუროკრატია byråkrati
ბიუროკრატიზაცია byråkratisering
ბიუროკრატიზებული byråkratiserad
ბიუროკრატული byråkratisk
ბიუსტი byst
ბიუსტჰალტერი bysthållare
ბიუჯეტი budget
ბიფურკაცია bifurkation
ბიცეფსი biceps, bicepsmuskel
ბიცოლა onkelfru
ბიძა onkel, farbror, morbror
ბიძაშვილი syskonbarn, kusin
ბიძგი stöt
ბიჭი pojke, kille
ბიჭუნა pojke
ბიჭური pojkaktig
ბიჯი steg
ბლაგვი trubbig, oskarp
ბლაგვკუთხა trubbvinklig
ბლანკი blankett, blankettformulär
ბლანტი viskös, seg
ბლეფი bluff
ბლინი pannkaka
ბლიცკრიგი blixtkrig
ბლოგი blogg, webbdagbok,

webbjournal
ბლოკადა blockad, blockadtillstånd
ბლოკი block
ბლოკირება avspärra, spärra, blockera
ბლოკირებული avspärrat
ბლოკნოტი anteckningsbok, notisbok,

skrivblock, anteckningshäfte
ბლუზი blus, blusliv

blues
ბმა bindning
ბმული länk
ბნელი mörk
ბობოქარი våldsam, härjande
ბობსლეი bob, bobsleigh
ბოდვა feberdröm, feberfantasi
ბოდიალი vandra
ბოდიში ursäkt
ბოზი hora, horkona, horkvinna,

luder, prostituerad, gatflicka,
glädjeflicka, glädjekvinna,
lösekona, lösekvinna, löskona,
löskvinna

ბოზიშვილი horunge
ბოზობა horeri

ბოთლი flaska
ბოთლისმაგვარი flasklik, flaskformig
ბოიკოტი bojkott
ბოიკოტირება bojkotta

bojkotting
ბოინობა sväva
ბოკალი pokal
ბოკვერი unge
ბოლება ryka
ბოლვა ryka
ბოლი rök
ბოლიდი bolid

formelvagn
ბოლო ände, slut

sista
ბოლობეჭედა kärrhök
ბოლოთქმა efterord
ბოლოკარკაზი bivråk
ბოლოკი rädisa
ბოლოკურა rättika
ბოლოს sist, till sist
ბოლოსართი suffix, efterstavelse
ბოლოსდაბოლოს slutligen
ბოლოსიტყვაობა efterord
ბოლოქანქარა ärla
ბოლოქნარა lyrfågel
ბოლოშავა björktrast
ბოლოცეცხლა rödstjärt
ბოლოჯერ sista gången
ბოლქვი lök
ბოლქვისებრი lökaktig, lökartad, lökformad,

lökformig, löklik, lökliknande
ბომბგაუმტარი bombsäker
ბომბდამშენი bombflyg, bombplan
ბომბი bomb
ბომჟი hemlös, utomhusboende
ბონუსი bonus
ბორა glada

styngfluga
ბორანი färja, färjbåt
ბორბალი hjul
ბორდელი bordell, horhus
ბორდიური trottoarkant
ბორდოსფერი bordeauxfärgad
ბორი bor
ბორკილი boja
ბორმჟავა borsyra
ბოროტგანზრახული ond, maliciös
ბოროტება ondska
ბოროტი ond
ბოროტმოქმედება förbrytelse, ogärning,

illgärning

ბიტი ბოროტმოქმედება
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ბოროტმოქმედი brottsling, gärningsman,
ogärningsman, illgärningsman

ბორტგამცილებელი flygvärd, flygvärdinna
ბორში borsjtj
ბორცვი bergknalle
ბორჯღალოსანი rugbyspelare
ბოსელი ladugård
ბოსი boss
ბოსნიელი bosnier
ბოსნიური bosnisk
ბოსტანი köksträdgård
ბოსტნეული grönsak
ბოტანიკა botanik
ბოტანიკოსი botaniker
ბოტანიკური botanisk
ბოტი gummistövel
ბოტულიზმი botulism
ბოქვენი blygdben, blygselben,

skamben
ბოქლომი hänglås, lås
ბოქსიტი bauxit
ბოშა zigenare, zigenerska
ბოშური zigensk
ბოცა damejeanne
ბოცვერი kanin
ბოძება ge
ბოძი stolpe
ბოძისებრი stolpformig, stolplik,

stolpliknande
ბოჭკო fiber
ბოჭკოვანი fiberartad
ბოხი hes
ბოხმეჭა kopparödla, kopparorm,

ormslå
ბოჰემა bohem
ბოჰემისეული bohemaktig, bohemartad
ბოჰემური bohemisk
ბჟუტვა glittra
ბრაზი ilska
ბრაზიანი ilsken, ilsk, irritabel
ბრაზილიელი brasilianare
ბრაზილიური brasiliansk
ბრაილი blindskrift
ბრაკონიერი tjuvskytt, tjuvfiskare
ბრაკონიერობა tjuvskytte, tjuvfiske
ბრალდება anklaga

anklagelse
ბრალდებითი anklagande
ბრალდებული åtalad, anklagad, tilltalad
ბრალეული skyldig
ბრალეულობა skyldighet
ბრალი skuld
ბრალმდებელი åklagare, anklagerska

ბრაუზერი webbläsare
ბრახუნი knacka
ბრბო folkmängd
ბრეზენტი tältduk
ბრიალი bränna
ბრიგადა brigad
ბრიზი bris
ბრილიანტი diamant, briljant
ბრინჯაო brons
ბრინჯაოსფერი bronsfärgad, bronsbrun
ბრინჯი ris
ბრიტანელი britt
ბრიტანული brittisk
ბრიფინგი briefing
ბრიყვი dumbom, dummerjöns

vettlös
ბრიჯი bridge
ბრმა blind
ბროკოლი sparriskål, broccoli
ბროლი kristall, blyglas, blykristall,

kristallglas
ბრომი brom
ბრონტოზავრი åsködla, brontosaurus
ბრონქი bronk
ბრონქიტი bronkit
ბრონქოსკოპი bronkoskop
ბრონქოსკოპია bronkoskopi
ბრონქული bronkial
ბროში brosch, bröstnål
ბროშურა broschyr
ბროწეული granat, granatäpple

granatträd
ბრტყელი flat, flack, plan, slät
ბრტყელმკერდა flatbröstad, plattbröstad
ბრტყელტერფიანი plattfotad
ბრტყელტერფიანობა plattfot
ბრტყელტუჩა tång
ბრტყელძირიანი flatbottnad, flatbottnig
ბრუნება kasusböjning
ბრუნვა vrida, rotera, vända

vridning, rotation
omlopp, kretsgång, kretslopp
kasus

ბრუნი vändning
ბრუტო brutto
ბრძანება befallning, kommando
ბრძანებითი befallande
ბრძანებულება befallning
ბრძენი vis, gammalklok
ბრძოლა kämpa, strida

kamp, strid
ბრძოლისუნარიანი kampduglig, stridsduglig,

krigsduglig

ბოროტმოქმედი ბრძოლისუნარიანი
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ბრძოლისუნარიანობა kampduglighet,
stridsduglighet, krigsduglighet

ბრძოლისუუნარო stridsoduglig
ბრძოლისუუნარობა stridsoduglighet
ბრწყინვა glittra, skina, stråla

glimmer, glitter, glans, sken
ბრწყინვალე glansfull, lysande

briljant, glamorös, härlig,
magnifik, utmärkt, ypperlig

ბრწყინვალება briljans, glansfullhet
ბრჭყალი anföringstecken,

citationstecken
ბრჯენი pelare
ბუ uggla
ბუდა buddha
ბუდე rede, näste

bo
ბუდიზმი buddism, buddhism
ბუდისტი buddhist
ბუდისტური buddhistisk, buddistisk
ბუდობა häckning, häckningstid
ბუდრუგანა hundkoja, hundehus
ბუზანკალი bromsen
ბუზი fluga
ბუზიჭერია flugsnappare
ბუზმორიელი skorpionslända, näbbslända
ბუზსაკლავი flugsmälla
ბუზღუნი mumla
ბუთქუნა knubbig
ბუკი horn, trumpet
ბუკინისტი antikvariatsbokhandel
ბუკიოტი pärluggla
ბუკნაჭოტი sparvuggla
ბულბული näktergal
ბულგარელი bulgar
ბულგარული bulgarisk
ბულდოგი bulldogg
ბულდოზერი bulldozer
ბულვარი boulevard, gågata
ბულიონი buljong
ბუმბერაზი gigant, jätte
ბუმბული dun, fågeldun, fjun, dunhår
ბუმბულიანი dunklädd, dunbeklädd,

fjunbeklädd, fjunbetäckt,
fjunig, fjunklädd,
fjäderbeklädd, fjäderbärande,
fjäderklädd

ბუმერანგი bumerang
ბუმი boom
ბუნაგი lya
ბუნდოვანება vaghet, oklarhet
ბუნდოვანი oklar, otydlig, otydbar, vag,

oöversiktlig

ბუნდოვნობა vaghet
ბუნება natur
ბუნებისდაცვითი naturskyddande
ბუნებისმეტყველება naturvetenskap
ბუნებისმეტყველი naturforskare,

naturvetenskapsman
ბუნებრივად givetvis, naturligtvis
ბუნებრივი naturell, naturlig
ბუნებრივია naturligtvis
ბუნიაობა dagjämning
ბუნკერი bunker
ბუნტი uppror
ბურახი kvass
ბურვაკი grisunge
ბურთი boll
ბურთისებრი bollformig
ბურთულა kula
ბურჟუაზია bourgeoisie, borgerskap
ბურუნდუკი jordekorre
ბურუსი dimma
ბურუსიანი dimmig
ბურღვა borra

borrning
ბურღი borr, borrmaskin, drill
ბურღული gryn
ბურჯი pelare
ბუსუსიანი dunklädd
ბუსუსტანა kattfot
ბუტანი butan
ბუტბუტი mumla
ბუტერბროდი smörgås
ბუტკო pistill
ბუფერი buffert
ბუფეტი buffe
ბუქსირი bogsertross
ბუღალტერი bokförare, bokhållare,

räkenskapsförare
ბუღალტერია ekonomiavdelning,

räkenskapsavdelning
ბუშმენი bushman
ბუშტი blåsa

ballong
bubbla

ბუშტისებრი ballongformad
ბუჩქი buske
ბუჩქიანი buskbevuxen, snårbevuxen,

snårbeväxt, snårfull, snårfylld,
snårskogsbeklädd,
snårskogsfylld

ბუჩქისებრი buskaktig, buskformad,
buskformig

ბუჩქისძირა nunneört

ბრძოლისუნარიანობა ბუჩქისძირა
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ბუჩქნარი busksnår, snårskog, snår,
buskskog, krattskog, buskkratt

ბუხარი eldstad
ბუხრინწა tornuggla
ბღავილი vråla

vrål
ბჭობა diskutera
გაადამიანურება mänskliggöra
გაადვილება göra lättare, underlätta
გააზრება betänka, uttänka, genomtänka
გააზრებული förnuftig, uttänkt, genomtänkt
გაათმაგება tiodubbla

tiodubbling
გაათმაგებული tiodubbel, tiofaldig
გაამერიკელება amerikanisera

amerikanisering
გაანალიზება analysera

analysering
გაანალიზებადი analyserbar
გაანალიზებული analyserad
გაანგარიშება beräkna
გაანგარიშებული beräknad
გაასმაგება hundradubbla
გააფთრებული desperat, häftig
გააქტიურება aktivera

aktivering
გაახალგაზრდავება föryngra

föryngring
გაბათილება annullera
გაბატონება härska
გაბატონებული dominant
გაბედვა djärvas, töras, våga
გაბედნიერება lyckliggöra
გაბედული dristig, djärv
გაბედულობა dristighet, mod
გაბერვა uppblåsning
გაბერილი uppblåst
გაბნევა diffusion
გაბნეული diffus
გაბრაზება förarga, irritera
გაბრაზებული arg, ilsken
გაბრიყვება lura
გაბრიყვებული dumbom, dummerjöns
გაბრტყელება jämna ut, göra slät, göra plan,

planera
გაბრუებული berusad
გაბურღვა genomborra

genomborrning
გაგანიერება utvidga
გაგდება utvisa, fördriva
გაგდებული utvisad
გაგება begripa, fatta, förstå, uppfatta

förstånd, förståelse

გაგზავნა sända, skicka
hänvisa

გაგზავნილი skickad
გაგონება höra
გაგონილი hörd
გაგრილება avkyla, nedkyla

avkylning, nedkylning
გაგრძელება förlänga

fortsätta
fortsättning

გაგრძელებადი förlängbar
გადაადგილება förflyttning, ställförflyttning,

befordran
გადაანგარიშება räkna ut
გადაბარგება flytta

flyttning
გადაბარება överlåta, överlämna

överlåtelse
გადაბირება övertyga, överbevisa, övertala
გადაბმა förbinda
გადაბრუნება vända
გადაგდება kasta, vräka
გადაგდებული bortkastad
გადაგვარება urarta

urartning
გადაგვარებული urartat, vansläktad
გადაგზავნა eftersända, vidaresända,

översända
eftersändning

გადადგომა avgå
avgång
avsked

გადადება senarelägga
smitta

გადადებული senarelagd
გადავადება senarelägga
გადავადებული senarelagd
გადავარდნა falla
გადავიწყებული glömd
გადავლა överkörning
გადავსება överfylla
გადავსებული överfylld, sprängfull,

sprängfylld
გადაზიდვა frakta, transportera

frakt, transportering
გადაზომვა utmäta
გადათამაშება överspelning
გადათარგმნა översätta
გადათვლა omräkna
გადაკარგული bortkommen
გადაკეთება förändra, omgöra
გადაკეთებული omgjord
გადაკეტვა avspärra

ბუჩქნარი გადაკეტვა
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გადაკვეთა korsa
გადალახვა övergå, överstiga
გადალახვადი överstiglig
გადამალვა bortgömma
გადამალული dold, fördold
გადამდგარი avdankad
გადამდები smittfarlig, smittsam, smittbar
გადამეტება överstiga
გადამეტებული överdriven
გადამზადება omskola
გადამზიდავი transportbolag, transportfirma
გადამზიდველი transportbolag, transportfirma
გადამთიელი utlänning
გადამისამართება eftersända, vidarebefordra
გადამოწმება efterpröva, dubbelchecka

efterprövning
გადამოწმებული efterprövad
გადამრთველი strömbrytare
გადამტერება fientliggöra
გადამუშავება upparbeta, genomarbeta,

omarbeta
genomarbetning, omarbetning
återvinna
återvinning

გადამყიდველი vidareförsäljare
გადამცემი sändare, transmitter
გადამწვარი utbränd
გადამწყვეტი avgörande
გადამხდელი betalare

betalande
გადანათლვა omdöpa
გადანაცვლება omställa, permutera

permutation, omställning
გადანაცვლებადი permutabel
გადანაწილება omfördela

omfördelning
გადანაწილებული omfördelad
გადანერგვა omplantera

transplantation
გადანომვრა numrera
გადარეკვა ringa, telefonera
გადარეული galen, galning,

sinnesförvirrad, vanvettig
გადართვა skifta
გადარიცხვა transaktion
გადარიცხული överförd
გადარქმევა omdöpa
გადარჩევა återval
გადარჩენა rädda

överleva, fortleva
räddning
fortlevnad

გადარჩენილი överlevd
räddad

გადარწმუნება överbevisa
გადასაკრავი överdrag
გადასარევი härlig
გადასასვლელი övergång
გადასატანი bärbar
გადასაფარებელი överkast
გადასახადი skatt
გადასახედი sikt

utsiktspunkt, utsiktsplats,
utsiktspost

გადასახლება förvisa
landsförvisa
förvisning, exil

გადასახლებული utvisad
გადასახტომი hoppbacke
გადასვლა övergå

flytta
flyttning

გადასინჯვა omprioritera
revidera
revision

გადასმა omplacera
გადასროლა kasta
გადასწორება korrigera, rätta
გადასხმა hälla
გადატანა bestå, genomgå, överleva

överföra
överföring

გადატანადი dräglig, tolerabel
överförbar

გადატანითი överförd
გადატანილი överförd
გადატენილი sprängfull, packfull
გადატეხა bryta
გადატვირთვა överbelasta

överbelastning
გადატვირთული överbelastad
გადატრიალება välta

kupp
გადაულახავი oöverkomlig, oöverstiglig,

oöverstigbar
გადაუმოწმებელი uprövad
გადაუცმელი oomklädd
გადაუწყვეტელი olöst
გადაუჭრელი oavgjord, olöst
გადაუხდელი obetald
გადაფარება övertäcka
გადაფარვა överlappa
გადაფასება överskatta
გადაფიქრება ändra sig
გადაფორმება omforma

გადაკვეთა გადაფორმება
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გადაფრენა överflyga
överflygning
förflyttning

გადაფურცლა bläddra
გადაფხეკა skrapa
გადაქცევა bli, bliva

omskapa
გადაღება filma
გადაღებვა ommåla
გადაღებილი ommålad
გადაღვრა hälla
გადაღლა överanstränga

överansträngning
გადაღლილი övertrött
გადაღლილობა övertrötthet
გადაღმა rätt emot, tvärsöver, på andra

sidan
გადაყენება avsked

avskeda
გადაყვანა överföra
გადაყლაპვა svälja, sluka
გადაყოლილი engagerad
გადაყრა kasta
გადაშენება försvinna
გადაშენებული utdöd
გადაჩვევა avvänja
გადაჩხრეკა genomsöka

genomsökning
გადაცემა leverera

återge
överföra
tilldela, utdela
transmittera
överföring
transmission

გადაცვლა växla
växling

გადაცივებული underkyld
გადაცმა förklädning
გადაცმული omklädd
გადაცურვა simma över, segla över
გადაძაბვა överanstränga

överansträngning
გადაწერა skriva av
გადაწყვეტა avgöra, bestämma, lösa
გადაწყვეტილება beslut, avgörelse
გადაწყვეტილი avgjord, bestämt
გადაწყობა omdisponera
გადაჭარბება överdriva, överstiga

överdrift
გადაჭარბებული överdriven
გადაჭედილი tätpackad
გადაჭრა lösa

გადაჭრილი avgjord
გადახაზვა stryka
გადახარშვა smälta
გადახარჯვა överkonsumtion,

överflödskonsumtion
გადახდა betala

betalning
გადახდილი betald
გადახდისუნარიანი betalningsduglig
გადახდისუნარიანობა betalningsduglighet,

betalningsförmåga
გადახდისუუნარო betalningsuduglig
გადახდისუუნარობა betalningsoduglighet
გადახდომა ske
გადახედვა revision
გადახვევა avvikelse
გადახლართული invecklad
გადახრა böja

avvika
avvikelse

გადახრილი nerböjd
გადახტომა hoppa
გადახურდავება växla

växling
გადახურება överupphetta

överupphettning
გადახურებული överupphettad
გადახურული täckt
გადაჯგუფება omgruppera
გადაჯდომა byta plats
გადაჯვარება korsa
გადაჯიშება urarta, vansläkta

urartning
გადაჯიშებული urartat, vansläktad
გადია dagmamma
გადიდება förstora

förstoring
გადინება flöda, strömma
გადმობრუნება vända
გადმოტრიალება vända
გადმოცემა berätta
გადნობა smälta
გაევროპელება europeisering
გაევროპელებული europeiserad
გაელვება blixt
გაერთიანება förena, återförena, samla

förbund, stiftelse
samling
återförening

გაერთიანებული förenad
გაერო förenta nationerna
გაექვსმაგება sexdubbla
გავარვარება glöda

გადაფრენა გავარვარება
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გავარვარებული brännhet, glödande
გავლა passera, genomgå
გავლადი gångbar, framkomlig
გავლენა inflytande
გავლენიანი inflytelserik
გავლით förbi, genom, via
გავლილი förgången
გავრცელება sprida, utbreda

spridning, utbredning
გავრცელებული utbredd
გავრცობა utbreda
გავსება fylla
გავსებული fylld, bräddfull, bräddfylld,

välfylld
გაზარმაცებული lat
გაზაფხულზე på våren
გაზაფხული vår
გაზგაუმტარი gastät
გაზგაყვანილობა gasledningsnät
გაზეთი tidning
გაზელი gasell
გაზვიადება överdriva
გაზი gas
გაზიდვა utföra

utförsel
გაზისებრი gasformig, gasaktig, gasartad
გაზმომარაგება gasförsörjning
გაზომადი mätbar
გაზომვა mäta
გაზონი gräsmatta
გაზრდა höja, öka

odla
avel, odling

გაზრდილი vuxen, växt
გაზსადენი gasledning, gasrörledning
გაზსაცავი gasbehållare, gashållare,

gastank, gasreservoar
გაზქურა gasspis, gasugn
გათავება sluta
გათავხედებული fräck, respektlös
გათამაშება lottdragning, lotteridragning
გათანაბრება jämna
გათანაბრებული jämställd
გათანამედროვებული moderniserad
გათანასწორება jämställa
გათახსირებული nedrig
გათბობა uppvärmning
გათეთრება bleka

vittvätta
გათელვა trampa
გათენება gry, ljusna, morgna
გათვალისწინება tillgodose
გათვითცნობიერებული medveten

გათვითცნობიერებულობა medvetenhet
გათვლა beräkna
გათვლილი beräknad
გათიშვა frånkoppla, urkoppla
გათლა spetsa
გათქმა utropa
გათხელება förtunna, förtynna

förtunning, förtynning
გათხოვება gifta
გათხოვილი gift
გათხრა utgrävning
გაიგივება identifiera
გაიგივებული jämställd
გაიოლებული förenklad
გაისად nästa år
გაიშვიათება glesna
გაიშვიათებული gles
გაიძვერა kanalje
გაკაჟება härda
გაკაჟებული härdad, hårdför
გაკაწვრა klösa, rispa, skrapa
გაკეთება göra, utföra, fullgöra
გაკეთებული gjord
გაკეთილშობილება förädla

förädling
გაკვეთა dissekera
გაკვეთილები läxa, hemläxa, skoleläxa
გაკვეთილი timme, skoletimme,

undervisningstimme, lektion
გაკვირვება förvåna

förvåning
გაკვირვებული förvånad
გაკვრითი svepande
გაკიცხვა utskällning
გაკიცხული utskälld
გაკონტროლება kontrollera
გაკონტროლებული kontrollerad
გაკოტრება konkurs
გაკოტრებული bankrutt
გაკრეჭა klippa
გაკრიტიკება kritisera

kritisering
გაკუება fjärta
გალავანი ringmur, stadsmur
გალავანშემორტყმული ringmurskransad
გალამაზება pryda, försköna, dekorera
გალამაზებული dekorerad
გალანტური galant
გალანძღვა skälla
გალაქტიკა galax
გალახვა slå, banka
გალერა galär
გალერეა galleri

გავარვარებული გალერეა
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გალესვა slipa
გალვანომეტრი galvanometer
გალვანოპლასტიკა galvanoplastik
გალვანოსკოპი galvanoskop
გალვანოტექნიკა galvanoteknik
გალვანური galvanisk
გალია bur, fågelbur
გალიუმი gallium
გალობა sjunga
გალონი gallon
გამაგრება förstärka, hårdna, befästa

befästning
გამაგრილებელი läskande, avkylande
გამაგრძელებელი skarvsladd, förlängningssladd
გამადიდებელი förstorande
გამაერთიანებელი förenande
გამავრცელებელი spridare, spridarinna,

spriderska
გამათბობელი värmare
გამალებული hastig
გამამხნევებელი uppfriskande, uppmuntrande
გამანადგურებელი destruktiv, ödeläggande
გამანაწილებელი fördelare
გამანეიტრალებელი neutraliserande
გამაოგნებელი chockerande, lamslående
გამაოცებელი påfallande
გამართვა ordna
გამართლება frikänna

frikännelse
გამართლებული frikänd
გამართულებელი besvärlig
გამართული funktionell, funktionskraftig
გამარტივება förenkla

förenkling
გამარტივებული förenklad
გამარჯვება segra, vinna

seger
გამარჯვებული vinnare, segerherre, segrare,

segerman, segervinnare,
segerinna, segervinnarinna,
segervinnerska, segrarinna

გამარჯობა hej, goddag
გამასპინძლება expediera, betjäna, bevärda
გამასხარავება bespotta, håna, förhåna
გამაფრთხილებელი förebyggande
გამაფხიზლებელი uppväckande
გამაღიზიანებელი förarglig, förargelseväckande,

irriterande
გამაყრუებელი öronbedövande
გამაყუჩებელი bedövningsmedel

bedövande
გამაცხელებელი värmare
გამაძლიერებელი förstärkare

გამახვილება betona
გამაჯანსაღებელი hälsobringande
გამბედავი djärv, dristig, modig, tapper
გამბედაობა dristighet, mod
გამბიტი gambit
გამგე styresman
გამგებელი förvaltare
გამგები förståelsefull, förståndsfull
გამგეობა styra
გამგზავნი avsändare, sändare, skickare
გამგზავრება avgå, avresa

avgång, avfärd
გამგზავრებული bortrest
გამგონი förståelsefull
გამდელი dagmamma
გამდიდრება anrika, berika

anrikning
გამდიდრებული berikad
გამეორება upprepa, repetera

repetition
iteration
repris
gentagning

გამვლელი förbipasserande, förbigående
გამზადება förbereda
გამზადებული färdig
გამზირი aveny, huvudgata
გამზრდელი uppfostrare
გამთბარი upphettad
გამიზნულად målinriktad
გამიზნული överlagd, målinriktad

medveten
გამიჯვნა skilja
გამკაცრება hårdna
გამკლავება hantera
გამკონტროლებელი kontrollör
გამკრთალება blekna
გამმართლებელი rättfärdiggörare
გამნაღმველი minsvepare
გამო för
გამოანგარიშება beräkna
გამოანგარიშებული beräknad
გამოაშკარავება avslöja
გამოაშკარავებული avslöjad
გამოგდება fördriva, utvisa
გამოგზავნა sända, skicka
გამოგონება uppfinna

uppfinning
გამოდგომა duga
გამოდევნა fördriva, utvisa
გამოვლა genomgå, undergå
გამოვლება skölja

გალესვა გამოვლება
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გამოვლენა avslöja
manifestation

გამოვლილი befaren
berest

გამოვლინება avslöja
გამოზამთრება övervintra

övervintring
გამოთავისუფლება frigöra, lösgöra

frigörelse
გამოთვლა räkna ut
გამოთიშვა frånkoppla

frånkoppling
გამოთქმა uttala

uttrycka
uttal
uttryck, vändning

გამოთქმული uttalad
გამოთხოვება avsked, farväl
გამოთხრა gräva ur
გამოკეტვა inspärra
გამოკეტილი inspärrad
გამოკვება mata
გამოკვეთილი uttrycklig, distinkt
გამოკვლევა granska, undersöka, utforska

undersökning
გამოკვლეული utforskad
გამოკითხვა opinionsundersökning,

rundfrågning
გამოკლება subtrahera, dra ifrån

subtrahering
გამოკლებით utom, med undantag av,

frånsett
გამოლანძღვა utskällning
გამოლანძღული utskälld
გამომაფხიზლებელი uppväckande
გამომგონებელი uppfinnare
გამომგონებლობა uppfinningsförmåga
გამომდინარება framgå
გამომეტყველება uttryck
გამომზეურებული avslöjad
გამომჟღავნება avslöja
გამომრთველი strömbrytare
გამომრიცხავი uteslutande
გამომუშავება tjäna
გამომშვიდობება farväl
გამომშრალი uttorkad
გამომცდელი examinator
გამომცემელი utgivare, förläggare
გამომცემლობა förlag, bokförlag
გამომძალველი utpressare
გამომძიებელი granskare
გამომწერი abonnent, prenumerant
გამომწვევი utmanande

გამომხატველი uttrycksfull
გამონაბოლქვი avgas, utsläpp, avgasutsläpp
გამონაგონი uppdiktning
გამონათქვამი utlåtande
გამონაკლისი undantag
გამონაყარი hudutslag
გამონახვა finna
გამოჟონვა läcka
გამორთვა urkoppla, frånkoppla

frånkoppling
გამორიცხვა utesluta, eliminera

uteslutning, elimination,
exklusion

გამორჩევა avskilja
გამორჩენა förbise, överse
გამორჩეული särskild, enastående
გამოსადეგი användbar, användlig, brukbar
გამოსავალი lösning
გამოსალმება farväl
გამოსასვლელი utgång
გამოსასყიდი lösen, lösesumma
გამოსაწევი utdragbar
გამოსახვა uttrycka
გამოსახულება bild

uttryck
გამოსვლა framträda

komma ut
lyckas

გამოსყიდვა friköpa, lösköpa
friköpning, lösköpning

გამოსყიდული friköpt, lösköpt
გამოსწორება rätta

förbättra
bättring

გამოსწორებადი förbätterlig
გამოსხივება stråla, utstråla, emittera

strålning, utstrålning,
emission

გამოტანა uttag
გამოტოვება utelämna

förbise
გამოტოვებული utelämnad
გამოტყორცნა emission
გამოტყუება lura
გამოუვალი olöslig, olösbar
გამოუვლინებელი uavslöjad
გამოულეველი outtömlig
გამოუმზეურებელი uavslöjad
გამოუსადეგარი oanvändbar, oanvändlig,

obrukbar, obruklig
გამოუსადეგი oanvändbar, oanvändlig,

obrukbar, obruklig
გამოუსადეგობა obrukbarhet, obruklighet

გამოვლენა გამოუსადეგობა
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გამოუსწორებელი oförbätterlig
გამოუქვეყნებელი opublicerad
გამოუღვიძებელი ovaken
გამოუყენებელი oanvänd
გამოუყოფელი oåtskild
გამოუცდელი obefaren, oerfaren
გამოუცდელობა oerfarenhet
გამოუცემელი opublicerad
გამოუცხადებელი oannonserad
გამოუცხადებლობა frånvaro
გამოუძინებელი outsövd
გამოფენა utställa

utställning
გამოფიტვა uttömma
გამოფიტული saftlös

uttömd
გამოფრენა lätta
გამოფხიზლება vakna
გამოქვაბული håla

grotta
გამოქვეყნება bekantgöra, offentliggöra,

publicera
offentliggörelse, publicering

გამოქვეყნებული offentliggjord, publicerad
გამოღვიძება vakna

väckning
გამოღვიძებული vaken
გამოღმა på denna sida
გამოყენება använda, bruka, nyttiggöra,

utnyttja
bruk, användning

გამოყენებადი användbar, brukbar
გამოყენებითი tillämpad
გამოყენებული använd, nyttjad
გამოყოლა följa, ledsaga
გამოყოფა avskilja

bevilja
allokera

გამოყოფილი åtskild
გამოშვება släppa ut

fabricera, producera
გამოშრობა uttorkning
გამოშტერებული dumbom, dummerjöns
გამოჩეკა kläcka

kläckning
გამოჩენა figurera
გამოჩენილი framstående, framträdande,

prominent
გამოცანა gåta, mysterium
გამოცდა pröva, testa

prov, examen, prövning, test
გამოცდილება erfarenhet
გამოცდილებისეული erfarenhetsmässig

გამოცდილი befaren, erfaren, livserfaren,
världserfaren, rutinerad

გამოცემა utgiva
utgåva
utgivning

გამოცემული offentliggjord
გამოცვლა skifta
გამოცნობა gissa
გამოცოცხლება uppliva
გამოცხადება kungöra, annonsera, förkunna
გამოცხადებული annonserad, kungjord
გამოცხობა baka
გამოძალვა utpressa

utpressning
გამოძახება inkalla

inkallelse
inkallning

გამოძახილი genklang, efterklang
გამოძევება utvisa, fördriva
გამოძევებული utvisad
გამოძიება forska, efterforska, granska,

undersöka
efterforskning
granskning, undersökning,
utredning

გამოძინებული utsövd
გამოწევა dra, flytta, förflytta
გამოწერა föreskriva

utskriva
abonnera, prenumerera
abonnemang, prenumeration

გამოწვევა framkalla, medföra, utlösa,
återkalla

გამოწვეული framkallad
გამოწოვა suga ut
გამოწურვა pressa
გამოჭრა saxa
გამოხატვა uttrycka
გამოხედვა öppna ögon
გამოხმაურება gensvar
გამოხმობა tillbakakalla
გამოხტომა hoppa ut
გამოჯამრთელება friskna
გამოჯანსაღება friskna
გამპროტესტებელი protestant
გამჟღავნება visa

framkalla
გამრავალკეცება mångdubbla, flerdubbla
გამრავალკეცებული flerdubbel, mångdubbel
გამრავალფეროვნება diversifiera

გამოუსწორებელი გამრავალფეროვნება
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გამრავლება multiplicera
multiplikation
odla
avel, odling

გამრთობი underhållare
გამრუდებული krum
გამსუფთავებელი rengörare, renhållare,

rengörerska, renhållerska
გამსხვილება förtjocka

förtjockning
გამტარი ledare
გამტარობა ledningsförmåga, konduktans
გამტარუნარიანობა ledningsförmåga
გამტაცებელი kapare, kidnappare
გამტვერება pulverisera

pulverisering
გამტვრევა bryta
გამუდმებით ständigt, jämt
გამქირავებელი hyresvärd
გამყალბებელი förfalskare, förfalskerska
გამყარება befästa, hårdna, förstärka
გამყარებული förstärkt
გამყიდველი säljare, expedit, expeditris
გამყინვარება istid
გამყინვარებათშორისი interglacial
გამყოლი ledsagare, följeslagare
გამყოფი divisor

skiljare
გამშვები igångsättare
გამშლელი bikonkav

divergent, divergerande
გამშრალება torka
გამშრალი torkad
გამჩაღებელი anstiftare, anstiftarinna,

anstifterska
გამცემი angivare
გამცილებელი ledsagare, ledsagerska,

följeslagare
გამძლე hållbar, varaktig, oslitlig,

oslitbar
გამძლეობა hållbarhet
გამძღოლი ledsagare, följeslagare
გამწვანება grönska

plantering
გამჭვირვალე genomskinlig, genomskådlig,

genomsynlig, transparent
გამჭვირვალება genomsiktighet,

genomskinlighet,
genomskådlighet

გამჭოლი genomtränglig,
genomträngande

გამჭრიახი klartänkt, klarsynt,
skarpsinnad, skarpsinnig

გამჭრიახობა klartänkthet, skarpsinne,
skarpsinnighet

გამხდარი mager, tunn
გამხელა avslöja, uppenbara
გამხიარულებული glad
გამხმარი uttorkad
გამხნევება uppfriska, uppliva, uppmuntra
გამხსნელი öppnare

lösningsmedel
განადგურება destruera, utrota, ödelägga,

tillintetgöra
destruktion, ödeläggelse,
tillintetgörelse

განადგურებული tillintetgjord
განავალი avföring
განათება belysa

belysning
განათლება bildning, utbildning
განათლებამიღებული bildad
განათლებული bildad, kunnig, lärd
განაპირა ytterst
განაყოფი kvot
განაყოფიერება befrukta

befruktning
განაყოფიერებადი befruktelig
განაყოფიერებისუნარიანი befruktningsduglig,

befruktningsskicklig
განაყოფიერებისუნარიანობაbefruktningsduglighet,

befruktningsförmåga
განაშენიანება byggverksamhet
განაჩენი dom
განაცხადი ansökan
განაწესი förordning
განაწილება fördela, distribuera

fördelning, distribution,
distribuering

განაწილებული fördelad
განაწყენებული förnärmad
განაჭერი snitt
განახევრება halvera
განახევრებული halverad
განახლება förnya, modernisera,

uppdatera, uppgradera
förnyelse, modernisering,
uppdatering

განახლებადი förnybar
განახლებული förnyad
განბაჟება förtulla, tullbehandla

förtullning, tullbehandling
განბაჟებული förtullad
განგაში alarm, larm, larmsignal
განგებ överlagd, målinriktad
განგება försyn

გამრავლება განგება
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განგრევა bryta
განგრენა kallbrand
განგსტერი gangster
განგძობა vidareföra
განდეგილი ensling
განდევნა förvisa, fördriva
განდევნილი utvisad
განდობა betro, förtro
განებივრება skämma bort
განებივრებული bortskämd
განედი latitud, latitudgrad
განვითარება utveckla, vidareföra

utveckling
განვითარებადი utvecklande
განვითარებული utvecklat
განვლილი förgången, förbigången
განვრცობა generalisera

generalisering
განზიდვა bortstöta
განზოგადება generalisera

generalisation, generalisering
განზოგადებული generaliserad
განზომილება dimension
განზრახ överlagd, målinriktad
განზრახვა avsikt, syfte
განზრახული överlagd, målinriktad
განთავისუფლება befria, frigöra, lösgöra

frita
frige
befrielse, frigörelse, frigöring

განთავისუფლებული frigjord
განთავსება placera, utplacera
განთავსებული placerad
განთიადი daggryning, gryning,

morgongryning, grynning,
morgongry

განთქმული beryktad, berömd, ryktbar
განიავება lufta, genomlufta, ventilera

genomluftning, ventilering
განიავებული utluftad
განიარაღება avväpna, avrusta, desarmera

avväpning, avrustning,
desarmering

განიერი bred, vid
განივად tvärs
განივზოლებიანი tvärstrimmad, tvärstrimmig
განივთება materialisera
განივი transversal, tvär, tvärsgående
განკარგვა disponera, förvalta

förvaltning
განკარგულება direktiv
განკვეთა bannlysa

bannlysning

განკიცხვა fördöma
განკურნება kurera, läka
განკურნებადი läkbar, läklig
განკურნვა kurera, läka
განლაგება ligga
განლაგებული placerad
განმავლობაში under
განმათავისუფლებელი frigörande
განმანათლებელი upplysande
განმარტება definiera, uppklara, klargöra,

tydliggöra
definition, explikation,
klargöring

განმარტებადი definierbar
განმარტებითი förklarande

definitionsmässig
განმარტებული definierad
განმარტოებული ensamstående, frittstående
განმეორება reproducera
განმეორებადი gentagande
განმეორებითი gentagande
განმკარგველი förvaltare
განმნაღმველი minsvepare
განმსაზღვრელი determinativ
განმტკიცება förstärka, hårdna, befästa
განმუხტვა urladda

urladdning
განმხორციელებელი utövare, exekutör
განორვეგიელება förnorska

förnorskning
განპირობება förorsaka, framkalla, återkalla
განპირობებული förorsakad
განრიგი tidtabell, tidsplan, timplan
განრისხებული rasande
განსაბაჟებელი tullpliktig
განსაზღვრა definiera
განსაზღვრება definition
განსაზღვრებადი definierbar
განსაზღვრული bestämd
განსაზღვრულობა bestämdhet
განსაკუთრებით särdeles, särskilt, synnerligen
განსაკუთრებული exceptionell, speciell, särskild,

osedvanlig, makelös,
partikulär

განსაკუთრებულობა särskildhet, särhet
განსასჯელი åtalad, anklagad, tilltalad
განსაცდელი lidande
განსაცვიფრებელი förvånande, häpnadsväckande,

slående
განსახიერება förkroppsliga

förkroppsling
განსახიერებული förkroppsligad
განსწავლული välutbildad

განგრევა განსწავლული
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განსწავლულობა utbildning
განსხვავება differens, olikhet, skillnad
განსხვავებული olik, skiljaktig
განსჯა tänka
განტვირთვა lossa, avlasta

avlastning
განტვირთული avlastad
განტოლება ekvation
განუბაჟებელი oförtullad
განუვითარებელი outvicklad
განუკურნებადი oläkbar, oläklig
განუკურნებელი oläkbar, oläklig
განულება nollställa

nollställning
განულებული nollställd
განუმარტებელი odefinierbar

odefinierad
განუმეორებელი makalös, oförliknelig
განუპირობებელი oförorsakad
განუსაზღვრელი obestämd
განუსაზღვრელობა obestämdhet
განუყოფელი oskiljaktig, ofrånskiljelig
განუყრელი odelad, oskiljbar, oskiljaktig,

ofrånskiljelig
განუყრელობა oskiljbarhet
განუშორებელი oskiljaktig
განუცდელი oupplevd
განუწყვეტელი oavbruten
განუჭვრეტელი oförutsebar
განუხორციელებადი ogenomförbar, ogenomförlig,

orealisabel, orealiserbar
განუხორციელებადობა ogenomförbarhet
განუხორციელებელი ogenomförbar, ogenomförlig,

orealisabel, orealiserbar
ogenomförd, outförd,
orealiserad

განქორწინება skilsmässa
განქორწინებული frånskild
განყენება abstrahera

abstrahering
განყენებული abstrakt
განყენებულობა abstraktion
განყინვა tina
განყოფილება avdelning

filial
განშიფრა dechiffrera, dekryptera

dechiffrering
განშლადი divergent
განშლადობა divergens
განშორება separation
განშტოება gren, kvist

förgrening
განჩინება dom

განცალება skilja, uppdela, separera,
frånskilja

განცალებადი separabel, frånskiljbar,
frånskiljelig

განცალებადობა frånskiljbarhet
განცალებული separat
განცალკევება skilja, uppdela, separera
განცალკევებული åtskild
განცდა erfara, känna, uppleva

upplevelse
განცდილი upplevd
განცვიფრება häpnad, förvåning, förundran
განცვიფრებული överraskad
განცხადება kungöra, bekantgöra,

förkunna
kungörelse
annons

განძი skatt
განძრევა röra
განწირული nederlagsdömd
განწმენდა rensning
განწყობა humör, inställning, stämning
განწყობილი stämd
განჭვრეტა genomskåda
განჭოლა genomtränga, genomströmma

genomträngning,
genomströmning

განხეთქილება tvedräkt
განხილვა betrakta

behandla
behandling

განხორციელება genomföra, realisera
genomföring, realisering

განხორციელებადი genomförbar, realiserbar
განხორციელებადობა genomförbarhet
განხორციელებული genomförd
განხრა bransch
გაოგნებული perplex, förfärad
გაოთხკეცება fyrdubbla

fyrdubbling
გაოთხმაგება fyrdubbla

fyrdubbling
გაორებული tvådelad
გაორკეცება duplicera, fördubbla

fördubbling
გაორკეცებული dubbel
გაორმაგება duplicera, fördubbla

fördubbling
გაორმაგებული dubbel
გაოცება förvåna, överraska, undra
გაოცებული förvånad, häpen, överraskad
გაპარსვა raka

rakning

განსწავლულობა გაპარსვა
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გაპარსული rakad
გაპიროვნება personifikation
გაპრიალება blanka, blankpolera, polera
გაპრივატიზებული privatiserad
გაპროტესტება protestera
გაჟლეტა utrota
გაჟლეტილი utrotad
გაჟონვა läcka
გაჟღენთა genomtränga
გაჟღერება bekantgöra, kungöra

kungörelse
გარანტი garant
გარანტია garanti
გარანტირება garantera
გარანტირებული garanterat
გარგარი aprikos, aprikosträd
გარგარისებრი aprikosartad
გარგარისფერი aprikosfärgad, aprikosgul
გარდა frånsett, förutom, utom,

utöver
გარდამავალი transitiv
გარდამქმნელი omformare, reformator
გარდატეხა brytning
გარდაუვალი ofrånkomlig
გარდაუვალობა ofrånkomlighet
გარდაქმნა omdana, omforma,

transformera
transformation

გარდაცვალება dö, avlida
dödsfall, bortgång

გარდაცვლილი avdöd
გარდერობი garderob, kapprum
გარე extern

yttre
utvändig

გარეგანი yttre
utseendemässig

გარეგნობა utseende
გარეგნული utseendemässig
გარედან utifrån
გარევა blanda
გარეთ ut

ute
utanför
utomhus

გარეთა utvändig
გარეთხა stenbock
გარეკანი omslag
გარემო miljö, medium
გარემოება omständighet, villkor
გარემონტება reparera
გარემოსდაცვითი naturskyddande
გარემოცვა närmiljö, omkrets, omgivning

გარეუბანი förort, förstad, utkant
გარეული vild
გარეშე utan
გარეცხვა tvätta
გარეცხილი tvättad
გართობა nöje, underhållning
გართულება komplicera

komplikation
გართულებული komplicerad
გარიგება avtal
გარიჟრაჟი daggryning, gryning,

morgongryning, morgongry
გარიცხვა exkludera, utesluta

exklusion
გარკვევა uppklara
გარკვევით tydlig
გარკვეული bestämd, viss
გარკვეულობა bestämdhet

tydlighet
გარნიზონი garnison
გარსი skal
გარტყმა träff

träffa
გარუჯვა sola sig
გარუჯული solbränd, solbrun
გარღვევა bryta
გარყვნა pervertera
გარყვნილება perversion, perversitet,

osedlighet, otukt, otuktighet
გარყვნილი pervers, osedlig, otuktig
გარშემო runt, omkring
გარშემოვლება omringa
გარშემომდებარე omkringliggande,

runtliggande
გარშემორტყმა omringa
გარშემორტყმული inringad
გარშემოწერილობა omkrets
გარჩევა skilja, urskilja
გარჩევადი läsbar, läslig
გარჩევადობა läsbarhet, läslighet
გასაბერი uppblåsbar
გასაგებად tydligtvis, begripligtvis
გასაგები begriplig, förståelig, fattlig,

lättfattlig, fattbar, tydbar
გასავალი utgift, kostnad
გასავლიანი säljbar
გასავლიანობა säljbarhet
გასათხოვარი giftasvuxen, giftvuxen
გასაიდუმლოებული hemlig
გასაკრიტიკებელი kritikvärdig
გასამართლება döma
გასამართლებული dömd
გასამკეცება tredubbla

გაპარსული გასამკეცება
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გასამკეცებული trefaldig, tredubbel
გასამმაგება tredubbla
გასამრჯელო arbetslön, belöning
გასამხედროებული paramilitär
გასამხნევებელი uppmuntrande
გასაოცრად underlig
გასართობი underhållande
გასასვლელი gång, utgång
გასასტიკება brutalisera

brutalisering
გასაუბრება intervju, samtal
გასაღება avsätta, sälja
გასაღები nyckel
გასაყოფი dividend
გასაშუალოებული genomsnitt
გასაჩივრება klaga, överklaga
გასაჩივრებული överklagad
გასაწევი utskjutbar
გასაჭირი nöd
გასახდელი avklädningsrum
გასახლება avhysa

avhysning
გასახლებული utvisad
გასახმარისება inkörning
გასეირნება tur, fottur, promenad
გასვენება begrava, gravlägga, jordfästa

begravning, gravläggning
გასვლა gå ut

utgång
გასვრა smutsa, nedsöla, fläcka
გასვრილი smutsad, nedsmutsad,

smutsfylld, grisad
გასივებული uppblåst
გასინჯვა undersöka

undersökning
გასკანდინავიელება skandinavisera

skandinavisering
გასკდომა brista, spräcka
გასროლა avfyra

skott
გასროლილი avfyrad
გასტრიტი magkatarr
გასტროსკოპია gastroskopi
გასული förgången
გასუფთავება renhållning
გასწვრივ förbi, längs
გასწვრივზოლებიანი längdstrimmig, längsstrimmig
გასწვრივი längsgående
გასწორება rätta

jämna, utjämna
rättelse

გასწრება omkörning
გასხვისება avyttra, avhända

გატანა utföra
utförsel

გატარება fullborda, genomföra
tillbringa

გატარებადი genomförbar
გატაცება bortföra

bortföring, kidnappning
გატაცებული begeistrad

kapat, bortförd
გატენა fylla
გატენილი stoppfull
გატეხა bryta
გატეხილი krossad
გაუაზრებელი ogenomtänkt
გაუარესება försvåra, försämra, förvärra
გაუბედავი obeslutsam, odristig, omodig
გაუბედაობა obeslutsamhet
გაუგებარი obegriplig, ofattbar, ofattlig,

oförståelig
გაუგებრობა missförstånd, oförstånd
გაუგონარი ohörd
გაუერთიანებელი oförenat
გაუვალი ofarbar, oframkomlig,

ogenomtränglig, otrafikabel
გაუვნებელყოფა oskadliggöra, ofarliggöra
გაუვნებელყოფილი oskadliggjord, ofarliggjord
გაუვნებლება oskadliggöra
გაუვრცელებლობა ickespridning
გაუვსებელი ofylld
გაუზავებელი oblandad
გაუთავებელი oändlig
გაუთანაბრებელი ojämställd
გაუთვალისწინებელი oförutsedd
გაუთვითცნობიერებლობა omedvetenhet
გაუთვითცნობიერებული omedveten
გაუთვითცნობიერებულობა omedvetenhet, oförstånd
გაუთლელი rå
გაუთოება stryka
გაუთოებული struken
გაუთქმელი outtalad, osagd
გაუთხოვარი singel, ogift
გაუკაჟებელი ohärdad
გაუკაცრიელებული ödslig, obebodd, folktom
გაუკეთებელი ogjord
გაუკონტროლებელი okontrollerad
გაუმაძღარი omättlig
გაუმაძღრობა omättlighet
გაუმტარი ogenomtränglig
გაუმყარებელი oförstärkt
გაუმშრალი otorkad
გაუმჭვირვალე ogenomskinlig,

ogenomskådlig, opak

გასამკეცებული გაუმჭვირვალე
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გაუმჭვირვალება ogenomskinlighet,
ogenomskådlighet, opacitet

გაუმჯობესება förbättra
bättring, förbättring

გაუმჯობესებული förbättrad
გაუნათებელი oupplyst
გაუნათლებელი oupplyst, okunnig, obildad
გაუნათლებლობა obildning
გაუნაყოფიერებელი obefruktad
გაუნაწილებელი ofördelad
გაუნაწყენებელი oförnärmad
გაუნიავებელი oluftad
გაუპარსავი urakad
გაუპატიურება våldta

våldtäkt
გაუპატიურებული våldtagen
გაუჟლეტავი outrotbar, outrotlig
გაურეცხავი otvättad
გაურკვეველი osäker, otydlig, otydbar, oviss

ouppklarad
oläsbar, oläslig

გაურკვევლობა osäkerhet
გაუსაიდუმლოებელი ohemlig
გაუსამართლებელი odömd
გაუსვრელი obesmittad
გაუტარებადი ogenomförbar, ogenomförlig
გაუტეხავი obrytbar
გაუუთოვებელი ostruken
გაუფასურება devalvera

devalvering
გაუფასურებული värdelös
გაუფერულება avfärgning
გაუფორმებელი outformad
გაუფრთხილებელი oförsiktig

ovarnad
გაუფრთხილებლად oannonserad
გაუფრთხილებლობა oförsiktighet
გაუფუჭებელი ofördärvad
გაუქმება annullera, avlysa, inställa,

upphäva
გაუქმებული inställd
გაუყალბებელი oförfalskad
გაუყინავი ofrusen
გაუშიშვლებელი oavklädd
გაუჩინარება försvinna

försvinning
გაუჩინარებული försvunnen
გაუცნობიერებელი aningslös
გაუცხელებელი oupphettad
გაუცხოება alienation
გაუცხოებული alienerad
გაუძლიერებელი oförstärkt
გაუწელავი osträckt

გაუწონასწორებელი obalanserad
გაუხანგრძლივებელი oförlängd
გაუხარებელი glädjelös
გაუხდელი oavklädd
გაუხეშება brutalisera

brutalisering
გაუხმაურებელი oannonserad
გაუხსნელი oöppnad
გაფანტვა sprida

spridning
გაფანტული diffus
გაფართოება utvidga, utbreda, expandera

expansion
გაფართოებადი expansiv
გაფართოებული utvidgad
გაფენა täcka
გაფერადება färga, färglägga, måla
გაფერმკრთალება avfärga
გაფილტვრა filtrera

filtrering
გაფიცვა strejk, strejkaktion

strejka
გაფიცული strejkande
გაფლანგვა slösa
გაფლანგული bortkastad
გაფორმება dekorera, utforma

formgivning
გაფორმებული utformad
გაფრენა lätta, flyga
გაფრთხილება varna, varsla

varning, varsel, varsko
გაფრთხილებული varnad
გაფუჭება fördärva, förstöra, ödelägga

ödeläggelse
გაფუჭებული ödelagd, fördärvad
გაფხეკა skrapa
გაქვავება förstena
გაქვავებული förstenad
გაქვავებულობა förstening
გაქირავება hyra

leja
გაქირავებული uthyrd
გაქრისტიანება kristna
გაქრობა försvinna

försvinning
გაქურდვა bestjäla
გაქცევა fly
გაქცეული bortlöpt
გაღარიბებული nödställd
გაღატაკებული nödställd
გაღება öppna
გაღებული öppen

გაუმჭვირვალება გაღებული

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 36



გაღვიძება väcka
vakna

გაღვიძებული vaken
გაღიზიანება enervera, irritera

irritation
გაღიზიანებული irriterad
გაღიმება le
გაღმერთება avguda
გაღრმავება fördjupa
გაღწევა infiltrera

infiltration
გაყალბება eftergöra, förfalska

förfalskning
გაყალბებადი falsifierbar
გაყალბებული förfalskad
გაყვანილობა ledningsnät
გაყვითლება gulna
გაყიდვა sälja
გაყიდული utsåld
გაყინვა frysa

frysning
გაყინული frusen
გაყინულობა frost

tjäle
გაყოლა följa, ledsaga
გაყოფა dela

dividera
delning
division

გაყოფადი delbar, delelig
გაყრა skilja, separera, skilsmässa
გაყრილი separerad, frånskild
გაყუჩება bedöva
გაშეშებული känsellös
გაშვება igångsätta, köra, sända
გაშვიდმაგება sjudubbla
გაშიფრვა dechiffrera
გაშიშვლება blotta, blottlägga

blottläggning
გაშიშვლებული bar, naken, avklädd, blottad,

blottnaken
გაშლა utbreda
გაშმაგება förarga
გაშმაგებული rasande
გაშრობა torka
გაშურება dra, åka
გაშუქება belysa

exponera
გაჩანაგება skövla
გაჩანაგებული ödelagd
გაჩაღება anstifta
გაჩენა föda

გაჩერება stoppa
stanna
halt
hållplats

გაჩეხა uthuggning
გაჩეხილი uthuggen
გაჩუმება tiga
გაჩუმებული tyst
გაჩხრეკა genomsöka
გაცდენა utebli, utebliva
გაცემა ange

utdela
გაცვეთა slita
გაცვეთილი utsliten
გაცვლა byta, utväxla

utväxling
გაცივება avkyla, nedkyla

avkylning, nedkylning
გაცივებული förkyld
გაცილება följa, ledsaga
გაცილებით betydlig
გაცნობა införa, introducera
გაცნობიერება inse
გაცნობიერებული medveten
გაცოფებული rasande
გაცოცხლება uppliva, återuppliva

återupplivning
გაცრა sikta
გაცხელება upphetta
გაცხელებული upphettad
გაცხრამაგება niodubbla
გაძარცვა bestjäla
გაძევება utvisa

utvisning
გაძევებული utvisad
გაძვალტყავებული skinnmager
გაძვირება prisökning
გაძლება bestå

fördra, motstå
გაძლიერება förstärka, styrka, bestyrka

förstärkelse, förstärkning,
bestyrkelse, bestyrkning

გაძლიერებული förstärkt
გაძრომა slippa
გაძღოლა föra, leda
გაძღომა mätta
გაწამება plåga
გაწამებული plågad
გაწარმოება derivera

derivering
გაწაფული konstfärdig
გაწევა dra, flytta, förflytta
გაწევრიანება inlemma

გაღვიძება გაწევრიანება
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გაწელვა sträcka
გაწელვადი sträckbar
გაწელვადობა sträckbarhet
გაწელილი sträckt
გაწვალებული plågad
გაწვევა inkalla

inkallelse
გაწვრთნა dressera
გაწითლება rodna
გაწირვა offra
გაწმენდა rena, rensa

rensning
გაწონასწორება balansera

balansering
გაწონასწორებული balanserad

måttfull
självbehärskad

გაწონასწორებულობა jämnmod, sinnesjämvikt
გაწრფივება linearisera
გაწყვეტა avbryta
გაჭაღარავება gråna
გაჭედვა fastna
გაჭედილი fastnad, fastklämd
გაჭიანურება fördröja, förhala
გაჭიმვა spänna, sträcka
გაჭიმვადი sträckbar
გაჭიმვადობა sträckbarhet
გაჭიმული stram
გაჭირვება nöd
გაჭირვებული nödlidande
გაჭრა skära
გაჭუჭყიანება förorena
გახალისება uppmuntra
გახანგრძლივებული förlängd
გახარება glädja
გახარებული glad, gladelig, lycklig
გახდა avkläda, blotta

avklädning
გახდილი avklädd, blottad
გახდომა bli, bliva
გახევა riva
გახეთქვა brista, spricka, spräcka
გახელა öppna
გახვევა packa
გახვრეტა genomborra

genomborrning
გახვრეტილი genomborrad
გახლეჩა spaltning
გახმაურება kungörelse, offentliggörelse
გახმაურებული kungjord
გახმობა torka
გახმოვანება ljudsätta

ljudsättning

გახსენება minnas
გახსნა öppna

avslöja
lösa
öppning

გახსნადობა upplösningsförmåga,
upplöslighet

გახსნილი öppen
გახსნილობა öppenhet
გახუთმაგება femdubbla
გახურება upphetta
გახურებული brännhet, glödande
გახშირება bli allt vanligare
გაჯავრება förarga
გაჯავრებული arg
გაჯანსაღება kurera, läka
გაჯერება mätta
გაჯერებული mättad
გაჯიუტებული enveten, envis, egensinnig,

omedgörlig
გეგმა plan
გეგმიური planmässig
გეგმიურობა planmässighet
გედი svan
გეზი kurs
გეთაყვა varsågod
გეიზერი gejser
გეიშა geisha
გეკონი gecko
გელა eldgaffel
გემბანი däck
გემთმფლობელი skeppsägare
გემთმშენებელი skeppsbyggare
გემთმშენებლობა skeppsbyggeri,

skeppsbyggning
გემი båt, farkost, fartyg, skepp
გემო smak
გემოვნება smak
გემოვნებიანი smakfull
გემრიელი läcker, smaklig, smakrik,

välsmakande
გემსაბმელი förtöjningspåle
გემსაშენი båtbyggeri, skeppsvarv
გენდერი genus, kön
გენდეროლოგი genusforskare
გენდეროლოგია genusvetenskap
გენდეროლოგიური genusvetenskaplig
გენეალოგი genealog, släktforskare
გენეალოგია genealogi, släktforskning,

släktvetenskap
გენეალოგიური genealogisk, släktvetenskaplig
გენეზისი genesis
გენერალი general

გაწელვა გენერალი
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გენერატორი generator
გენერაცია produktion
გენერირება generera
გენერირებული genererad
გენეტიკა genetik, ärftlighetsforskning,

ärftlighetslära
გენეტიკოსი genetiker
გენეტიკური genetisk
გენი gen
გენიალობა genialitet
გენიალური genial
გენიოსი geni, genius
გენიტალიები genitalier
გენმოდიფიცირებული genmodifierad
გენომი genom
გენოტიპი genotyp
გენოციდი folkmord, genocid
გეოგრაფი geograf
გეოგრაფია geografi
გეოგრაფიული geografisk
გეოდეზია geodesi
გეოდეზიური geodetisk
გეოთერმული geotermisk
გეოლოგი geolog
გეოლოგია geologi
გეოლოგიური geologisk
გეომაგნეტიზმი jordmagnetism
გეომაგნიტური geomagnetisk
გეომეტრი geometriker
გეომეტრია geometri
გეომეტრიული geometrisk
გეომორფოლოგია geomorfologi
გეომორფოლოგიური geomorfologisk
გეოპოლიტიკა geopolitik
გეოპოლიტიკოსი geopolitiker
გეოპოლიტიკური geopolitisk
გეორგინა dahlia
გეოსტაციონარული geostationär
გეოტექტონიკა geotektonik
გეოტექტონიკური geoteknisk
გეოტროპიზმი geotropism
გეოფიზიკა geofysik
გეოფიზიკოსი geofysiker
გეოფიზიკური geofysisk
გეოქრონოლოგია geokronologi
გეოქრონოლოგიური geokronologisk
გეოცენტრიზმი geocentrisk världsbild
გეოცენტრული geocentrisk
გეპარდი gepard
გერბი vapen, vapensköld
გერმანელი tysk
გერმანისტი germanist, germanolog
გერმანისტიკა germanistik

გერმანიუმი germanium
გერმანოფილი germanofil
გერმანოფობი germanofob
გერმანულენოვანი tyskspråkig
გერმანული tysk
გერონტოლოგი gerontolog
გერონტოლოგია gerontologi,

ålderdomsforskning
გერონტოლოგიური gerontologisk
გეტო getto
გეტოსმაგვარი gettoliknande
გვალვა torka, torkperiod
გვალვაგამძლე torktålig, torkresistent
გვალვაგამძლეობა torktålighet, torkresistens
გვამი kadaver, lik
გვარდია garde
გვარდიელი gardist, gardesoldat
გვარი efternamn

familj, släkt, ätt
გვარიანი ordentlig
გველგესლა huggorm
გველეშაპი odjur
გველთავა drakblomma
გველთევზა ål
გველი orm
გველისმჭერი ormbärare
გველკუდა ormstjärna
გველხოკერა kopparödla, kopparorm,

ormslå
გვერდელა bockrot
გვერდი sida
გვერდიგვერდ jämsides
გვერდით vid, vid sidan av, jämsides

med, bredvid
გვიან sent
გვიანდელი sen
გვიანი sen
გვიმრა ormbunke, ormbunksväxt,

ormbunkväxt
გვირაბი tunnel
გვირგვინი krans

krona
გვირილა kamomill
გვიძინი skogsduva
გვრიტი turturduva
გზა bana, väg
გზადაგზა ibland, stundom
გზავნილი packe, kolli, förpackning
გზამკვლევი vägledare, vägvisare
გზატკეცილი huvudväg, motorväg, riksväg
გზაში undervägs
გზაჯვარედინი korsväg, vägkorsning
გზისპირი vägkant

გენერატორი გზისპირი
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გიბონი gibbon
გიგაბაიტი gigabyte
გიგაბიტი gigabit
გიგავატი gigawatt
გიგანტი gigant
გიგანტომანია gigantomani
გიგანტური gigantisk, jättestor
გიგაჯოული gigajoule
გიგაჰერცი gigahertz
გილიოტინა giljotin, fallbila
გიმნაზია gymnasium
გინება svära
გინეკოლოგი gynekolog, fruntimmersläkare
გინეკოლოგია gynekologi
გინეკოლოგიური gynekologisk
გინკგო tempelträd
გიორგობისთვე november
გიჟი galen
გიჟური galen, vanvettig, vansinnig
გირაგი skruvstycke, skruvstäd
გირაო pant
გირლანდა girlang
გიროკომპასი gyrokompass
გიროსკოპი gyroskop
გირჩა kotte
გისოსი galler
გიტარა gitarr
გიტარისტი gitarrist, gitarrspelare,

gitarrspelerska
გლადიატორი gladiator
გლადიოლუსი gladiolus, sabellilje
გლაუკომა glaukom
გლაციოლოგი glaciolog, glaciärforskare,

jökelforskare
გლაციოლოგია glaciologi, glaciärforskning,

jökelforskning
გლაციოლოგიური glaciologisk
გლეხი bonde
გლეხური bondeaktig
გლიცერინი glycerin
გლობალიზაცია globalisering
გლობალური global
გლობუსი jordglob
გლოვა sörja

sorg
გლოქსინია gloxinia
გლუვი glatt
გლუკოზა glukos, druvsocker
გლუონი gluon
გმირი hjälte
გმირობა bedrift, heroism
გმირული heroisk, hjältemodig
გნოლი rapphöna, åkerhöna

გნოლქათამა amurjärpe
გნომი gnom
გობისცხვირა brunört
გოგირდი svavel
გოგირდიანი svavelhaltig, svavelrik
გოგირდისებრი svavelaktig, svavelartad,

svavelartig
გოგირდმჟავა svavelsyra
გოგირდნარევი svavelblandad
გოგირდწყალბადი svavelväte, vätesulfid,

vätesvavla
გოგო flicka, jänta, tjej
გოგონა flicka, jänta, tjej
გოგრა pumpa
გოდოლი torn
გოლიათი jätte
გოლფი golf, golfspel
გომბეშო padda
გონდაკარგული medvetslös
გონდოლა gondol
გონდოლიერი gondolförare, gondoljär
გონება vett, förstånd

intelligens
გონებადაკარგული medvetslös
გონებამახვილი klok, vettig, rådsnar
გონებაშეზღუდული trångsynt, trångtänkt
გონებაშეზღუდულობა trångsynthet
გონებაჩლუნგი dum
გონებრივი mental
გონი ande
გონიერება förstånd, förnuftighet
გონიერი klok
გონივრულად förnuftigtvis
გონივრული förnuftig
გონივრულობა förnuft, förstånd, vett, klokhet
გონორეა gonorre
გორა bergknalle
გორაკი bergknalle
გორება rulla

trilla
გორილა gorilla
გოტიკა gotik
გოტიკური gotisk
გოჭა dubbelbeckasin
გოჭი grisunge, smågris
გრადაცია gradation
გრადიენტი gradient
გრადუირება gradera

gradering
გრადუსი grad
გრავირება ingravera
გრავიტაცია gravitation
გრავიურა gravyr

გიბონი გრავიურა
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გრამატიკა grammatik
გრამატიკული grammatisk
გრამი gram
გრამოფონი grammofon
გრანატა granat
გრანდიოზული grandios
გრანიტი granit
გრანულაცია granulation
გრანულირება granulera
გრაფემა grafem
გრაფი greve
გრაფიკა grafik
გრაფიკი linjediagram, graf
გრაფიკული grafisk
გრაფინი karaff, karaffin
გრაფიტი grafit
გრაფოლოგი grafolog
გრაფოლოგია grafologi
გრაცია gratie
გრგვინვა dunder, brak, buller, skräll
გრეგორიანული gregoriansk
გრეიპფრუტი grapefrukt
გრენლანდიელი grönländare, grönländing
გრენლანდიული grönländsk
გრეხვა vridning
გრიალი dunder, brak, buller, skräll
გრიგალი virvel, virvelvind, virvelstorm,

orkanvirvel
გრივნა hryvnja
გრიზლი grizzly, grizzlybjörn
გრილი kall, kylig, sval
გრიმი smink, teatersmink
გრიმირებული teatersminkad
გრინდა grindval
გრიპი influensa
გრიპისმაგვარი influensaartad
გრიფი skivstång
გროვა hop
გრუხუნი dunder, brak, buller, skräll
გრძედი längd, longitud
გრძელბეწვიანი långhårig
გრძელვადიანი långsiktig
გრძელთითა långfingrad, långfingrig
გრძელთმიანი långhårad, långhårig
გრძელი lång
გრძელკუდა långsvansad, långsvansig
გრძელმკლავებიანი långärmad
გრძელნისკარტა långnäbbad, långnäbbig
გრძელსახელოიანი långärmad
გრძელტალღიანი långvågig
გრძელტალღური långvågig
გრძელფეხა långbent, långbenad,

långbenig

გრძელფრთიანა miniopterus
გრძელყურა långörad, långörig
გრძელცხვირა långnosig, långnosad
გრძელწვერა långskäggad, långskäggig
გრძელხელება långarmad
გრძნობა känsel, sans
გრძნობადაკარგული sanslös
გუახარო oljefågel, fettfågel
გუბე pöl, vattenpöl
გუბერნატორი guvenör
გუგა pupill
გუგული gök
გუგულისკაბა sankt pers nycklar
გუდა getskinnssäck
გუდასტვირი säckpipa
გუდვა kväva

kvävning
გუდრონი tjära
გუვერნანტი guvernant, guvernantinna,

guvernantska
გუთანი plog
გულადი djärv, dristig, modig, tapper
გულადობა dristighet, oräddhet
გულაღმა bakpå
გულახდილი ärlig, rättfram, öppenhjärtig
გულახდილობა öppenhjärtighet
გულგადანერგილი hjärttransplanterad
გულგამგმირავი hjärtskärande
გულგატეხილი besviken
გულგატეხილობა desperation
გულგახეთქილი rädd, förskräckt
გულგახსნილობა öppenhjärtighet
გულგრილი kallsinnig, likgiltig, liknöjd
გულგრილობა likgiltighet, kallsinnighet
გულდასაწყვეტი beklagansvärd
გულდაჯერებული viss
გულდაჯერებულობა visshet
გულთბილი hjärtevarm, varmhjärtad
გული hjärta
გულითადი hjärtlig
გულიო skogsduva
გულისამრევი vämjelig, kvalmig
გულისთვის för
გულისრევა spy
გულისტკენა besvikelse
გულისცემა hjärtslag, hjärteklapp,

hjärtklappning
გულისწყრომა ilska
გულისხმიერება hjärtlighet
გულისხმიერი förståelsefull, hjärtlig
გულისხმობა innebära, underförstå, mena
გულკეთილი godhjärtad, hjärtegod,

godhjärtig

გრამატიკა გულკეთილი
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გულმავიწყი glömsk
გულმავიწყობა glömskhet
გულმოდგინე flitig, ivrig
გულმოდგინება iver, flitighet
გულმოწყალე nådig, nådelig, nådefull
გულმოწყალება nåd
გულნატკენი förnärmad
გულუბრყვილო naiv
გულუბრყვილობა naivitet
გულუხვი givmild, generös
გულუხვობა generositet
გულქვა kallsinnig, okänslig,

stenhjärtad, stenhjärtig
გულღვარძლიანი långsint
გულღვარძლიანობა långsinthet
გულღია öppenhjärtlig
გულყვითელა ringblomma
გულშემატკივარი anhängare, sympatisör,

understödjare, fan
გულჩვილი ömhjärtad
გულძმარვა halsbränna
გულწითელა rödhake
გულწრფელი innerlig, öppenhjärtlig, ärlig
გულწრფელობა innerlighet
გულხელდაკრეფილი overksam
გუმბათი kupol
გუმბათისებრი kupolartad, kupolformad,

kupolformig
გუმბათოვანი kupolartad, kupolformad,

kupolformig
გუნდა snöboll
გუნდაობა snöbollskrig, snöbollkastning
გუნდი lag

stim
svärm

გუნება humör
გურმანი gastronom, gourmet
გურუ guru
გუშაგი vakt
გუშინ igår
გუშინდელი gårdags
გუშინწინ i förrgår
და och

syster
დაავადება sjukdom
დაავადებული sjuk
დაანგარიშება beräkna
დაარსება etablera

etablering, grundläggning
დაარსებული etablerad
დაარქივება arkivera

arkivering
დაარქივებული arkiverad

დაახლოება närma
დაახლოებით cirka, omkring, ungefär,

tillnärmelsevis
დაახლოებითი ungefärlig
დაახლოებული nära, närstående
დაბა by, ort
დაბადება födsel
დაბადებული född
დაბალანაზღაურებადი låglönad
დაბალანსება balansera
დაბალანსებული balanserad
დაბალი låg
დაბალკალორიული kalorifattig
დაბალსიხშირული lågfrekvent
დაბალქუსლიანი lågklackad
დაბალხარისხიანი kvalitetslös
დაბალხელფასიანი låglönad
დაბანა bada
დაბანდება investera, satsa
დაბარება inkalla
დაბეგვრა beskatta

beskattning
დაბეზღება ange
დაბერება åldras, bli gammal
დაბერვა blåsa
დაბეჭდვა trycka
დაბეჭდილი tryckt
დაბინავება inhysa, inkvartera, inlogera
დაბინავებული bosatt
დაბინდება skymma, mörkna
დაბინდებული halvmörk
დაბინძურება förorena, kontaminera

förorening, kontamination
დაბინძურებული förorenat
დაბლა ned, ner
დაბლობი lågland, slätt, slättland,

slättlandsområde,
slättlandsregion

დაბმა binda
დაბმული bunden
დაბნევა förvirra
დაბნელება mörkna

förmörka
förmörkelse

დაბნეული förvirrad, disträ, bortkommen
დაბნეულობა förvirring
დაბოლოება avslutning, ändelse
დაბომბვა bombardera

bombardemang, bombanfall,
bombangrepp, bombraid

დაბომბილი utbombad
დაბრალება beskylla

beskyllning

გულმავიწყი დაბრალება
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დაბრიყვებული dumbom, dummerjöns
დაბრკოლება hinder
დაბრმავება förblinda

blända
დაბრმავებული blind
დაბრუნება komma tillbaka

returnera
återge
hemkomst, återkomst,
genkomst

დაბრუნებული tillbakavänd
დაგდება kasta
დაგეგმარება planläggning
დაგეგმვა planera, planlägga

planläggning, planlösning
დაგეგმილი planerad
დაგვა sopa
დაგვიანება försening
დაგვიანებული försenad
დაგზავნა skicka
დაგირავება pantsätta

pantsättning
დაგლეჯა sönderriva

sönderrivning
დაგლეჯილი sönderriven
დაგმობა fördöma

fördömelse
დაგორება rulla, trilla
დაგროვება ackumulera

ackumulation
დაგროვებული ackumulerad
დაგრძელება förlänga
დადანაშაულება åtal
დადანაშაულებული åtalad, anklagad, tilltalad
დადასტურება bejaka, bekräfta

godkänna
bekräftelse

დადასტურებული bekräftad
godkänd

დადგენა bestämma
fastsätta

დადგენილება bestämmelse
დადგენილი bestämt
დადგმა sätta
დადგომა komma
დადება lägga, sätta
დადებითად positivt
დადებითი positiv
დადნობა smälta, tina, töa

smältning
დაეჭვება tvivla
დავა dispyt, tvist

დავალება förplikta
uppdrag, arbetsuppgift

დავალიანება gäld
დავარდნა falla
დავარდნილი fallen
დავარცხნა frisera
დავიდარაბა oreda
დავიწროება smalna
დავიწყება glömma
დავიწყებული glömd
დაზარალება drabba
დაზარალებული drabbad
დაზგა verktygsmaskin
დაზეთვა smörja

smörjning
დაზეთილი smord
დაზეპირება plugga
დაზეპირებული pluggad
დაზვერვა spionera, rekognoscera

underrättelse
underrättelseverksamhet

დაზიანება skada
დაზოგვა spara
დაზუთხვა plugga
დაზუთხული pluggad
დაზუსტება precisera

precisering
specificera

დაზუსტებული preciserad
დაზღვევა försäkra

försäkring
დაზღვეული försäkrad
დათანხმება samtycka
დათარიღება datera, tidfästa

datering, tidfästning
დათარიღებული daterad
დათბობა uppvärmning

tö, töväder
დათესვა så
დათვალიერება beskåda, betrakta
დათვი björn
დათვისკენკრა mjölbär
დათვისსოკო stensopp
დათვისფეხა vintergatan
დათვლა räkna
დათვლილი beräknad
დათვური björnaktig
დათმობა eftergift
დათრობა berusa
დათუნელა björnspinnare
დათუნია bamse
დათქმული avtalad

დაბრიყვებული დათქმული
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დათხოვნა avskeda, sparka
upplösa
upplösning

დაიკო syster
lillsyster

დაინვალიდებული vanför, handikappad,
rörelsehindrad, invalidiserad

დაინსტალირება installera
installation

დაინტერესება engagera, intressera
დაინტერესებული engagerad, intresserad
დაინფიცირებული smittad
დაისი solnedgång
დაკავება besätta
დაკავებული upptagen
დაკავშირება koppla, sammankoppla
დაკავშირებით angående, beträffande
დაკავშირებული kopplad
დაკაკუნება knacka
დაკალიბრება kalibrera

kalibrering
დაკანონება legitimera, lagfästa

lagfästning
დაკანონებული lagfäst
დაკარგვა mista, tappa, förlora
დაკარგული bortkommen
დაკბენა bita
დაკბენილი biten
დაკეტვა låsa

stänga
დაკეტილი stängt
დაკვალიანება vägleda
დაკვანტვა kvantisering
დაკვეთა beställning
დაკვირვება observera, iakttaga

iakttagelse
დაკვირვებადი iakttagbar
დაკვირვებადობა iakttagelseförmåga,

iakttagningsförmåga,
observationsförmåga,
påpasslighet

დაკვირვებული uppmärksam, påpasslig
დაკვირვებულობა iakttagelseförmåga,

iakttagningsförmåga,
observationsförmåga,
påpasslighet

დაკვლა slakta
დაკვრა spela
დაკიდება hänga
დაკიდებული hängande
დაკითხვა förhöra

förhör
დაკისრება förplikta

დაკლება minska
დაკმაყოფილება tillfredsställa

tillfredsställelse
დაკმაყოფილებული tillfredsställd
დაკნინება nedvärdera
დაკოდვა kastrera

kastrering
დაკომპლექტება bemanna
დაკომპოსტირება klippa
დაკონკრეტება konkretisera
დაკონსერვება konservera
დაკონსერვებული konserverad
დაკოჭლებული halt
დაკრედიტება kreditera
დაკრძალვა begrava

begravning
დაკრძალული begravt
დაკუნთული muskulös
დაკუწმაწება finhacka
დაკუწმაწებული finhackad
დალაგება rengöra, städa

rengörning, rengöringsarbete
დალაპარაკება tilltala
დალაქავება fläcka
დალაქი frisör, hårfrisör, frisörmästare,

frisörska, frisös, hårfrisörska,
hårfrisös

დალევა dricka
დალექვა avlagra
დალია dahlia
დალოდება vänta
დალოცვა välsigna

välsignelse
დალოცვილი välsignad
დალტონიკი färgblind
დალუქვა försegla
დამაარსებელი grundläggare, upphovsman
დამაბინძურებელი förorenande
დამაგვირგვინებელი avslutande
დამაგნიტება magnetisera

magnetisering
დამაგნიტებული magnetiserad
დამაგრება binda, fästa
დამაგრებული fäst
დამადასტურებელი bekräftande, affirmativ

samtyckande, jakande
დამაიმედებელი uppmuntrande, hoppgivande
დამაკმაყოფილებელი tillfredsställande
დამალვა dölja, gömma, osynliggöra
დამალობანა kurragömma, kurragömmalek
დამალული undangömd
დამამთავრებელი avslutande

დათხოვნა დამამთავრებელი
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დამამშვიდებელი tröstande, trösterik, tröstefull,
förtröstelig, förtröstningsfull,
betryggande

დამამცირებელი nedsättande
დამამძიმებელი besvärlig, tungsam
დამამწუხრებელი nedstämmande
დამანგრეველი ödeläggande
დამარილება salta
დამარცვლა stava

avstavning
stavelsedelning

დამარცხება övervinna, besegra, nedkämpa
დამარწმუნებელი övertygande, överbevisande
დამარხვა begrava, jordfästa

begravning, jordfästning
დამარხული begravt
დამასაქმებელი sysselsättningsfrämjande,

sysselsättningsskapande
დამასრულებელი avslutande
დამატება tillsätta

tillägga
tillägg
appendix
komplement

დამატებით i tillägg, dessutom, extra
დამატებითი extra, ytterligare,

supplementär
დამაფიქრებელი betänklig, tankeväckande
დამაქცეველი ödeläggande
დამაყრუებელი öronbedövande
დამაწყნარებელი tröstefull
დამახასიათებელი karakteristisk, karaktäristisk,

typisk, kännetecknad
დამახინჯება förvrida, förvränga

förvrängning
დამახინჯებული skev
დამახსოვრება minnas
დამაჯერებელი trovärdig, tillförlitlig,

tillitväckande, övertygande,
överbevisande

დამბა damm, fördämning,
dammbyggnad

დამბეზღებელი angivare, anmälare
დამბინძურებელი förorenare
დამბლა förlamning
დამბლადაცემული förlamad
დამგროვებელი samlare
დამდეგი kommande
დამეგობრება bli vänner
დამზადება laga, tillverka

göra
დამზერა observera

observation

დამზერადი observerbar
დამზოგველი sparande, sparsam
დამზღვევი assuradör
დამთავრება avsluta, fullborda, fullända

avslutning
დამთავრებული klar

fullförd
დამთვალიერებელი åskådare
დამთმობი eftergiven, medgörlig
დამთრგუნველი tryckande
დამთხვევა sammanfalla

sammanfall
დამიზნება sikta
დამიწება jorda

jordning
დამიწებული jordad
დამკვეთი beställare
დამკვიდრება etablering
დამკვიდრებული bofast, stadigt boende

rotfast
institutionell

დამკვირვებელი betraktare, iakttagare,
observatör

დამკვრელი trumslagare
დამლაგებელი städerska, renhållare,

rengörare, rengöringshjälp
დამნაშავე brottsling, gärningsman

skyldig
დამნაშავეობა brottslighet, kriminalitet
დამოკიდებულება avhängighet, beroende,

beroendeförhållande,
osjälvständighet

დამოკიდებული avhängig, beroende,
osjälvständig

დამოკლება avkorta
avkortning

დამონება trälbinda, förslava, slavbinda
დამონებული trälbunden, slavbunden
დამორჩილება underkasta, underordna
დამორცხვება genera
დამოუკიდებელი självständig, oavhängig, fri,

oberoende, opåverkad
დამოუკიდებლობა självständighet, oavhängighet,

oberoende
დამოწმება bekräfta

vittna, bevittna
verifiera
bekräftelse

დამოწმებული bekräftad
verifierat

დამპალი rutten
დამპყრობელი erövrare, ockupant

დამამშვიდებელი დამპყრობელი
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დამჟავება försura, surna, syra
försurning

დამრგვალება avrunda
avrundning

დამრიგებელი mentor
დამრღვევი brottsling, förbrytare
დამსაქმებელი arbetsgivare
დამსახურება förtjäna

förtjänst
დამსახურებული förtjänt, välförtjänt,

förtjänstfull
დამსგავსება efterlikna

efterlikning
დამსწრე närvarande
დამსხვრევა krossa, splittra, slå sönder,

sönderkrossa
დამსხვრეული krossad, sönderkrossad
დამტენი batteriladdare
დამტვერვა pollinera

pollinering
დამტვერილი dammfylld
დამტვრევა krossa
დამტვრეული krossad
დამტკიცება bevisa

stadfästa
stadfästelse

დამტკიცებადი bevisbar, bevislig
დამტკიცებადობა bevisbarhet, bevislighet
დამუნჯებული mållös
დამუქრება hota
დამუშავება bearbeta, behandla

bearbetning, behandling
დამუშავებული bearbetad
დამუხრუჭება bromsa

bromsning
დამუხტვა laddning
დამუხტული laddad
დამფინანსებელი kreditor
დამფუძნებელი grundläggare, upphovsman,

grundare
დამქანცველი tröttsam
დამქირავებელი arbetsgivare
დამღლელი tröttsam
დამღუპველი katastrofal, ödeläggande
დამყარება etablera
დამყოლი lydig, hörsam
დამშეული uthungrad
დამშვენება pryda, försköna
დამშვიდება trösta, beroliga
დამშვიდობება avsked, farväl
დამცველი försvarare, värnare, skyddare
დამცირება förnedra, förödmjuka
დამცირებული förnedrad

დამძიმება belasta
დამძიმებული belastad
დამწერლობა skrift
დამწვარი utbränd
დამწვრობა brännsår, brännskada,

brandsår
დამწიფება mogna
დამწუხრება nedstämma, bedröva, gräma
დამწუხრებული nedstämd
დამწყები nybörjare, nybegynnare
დამჭკნარი vissen
დამხმარე assistent, medhjälpare

auxiliär
დამხრჩვალი drunkningsdöd
დამჯერი lydig
დანა kniv
დანაგვიანება smutsa, förorena
დანაგვიანებული förorenat
დანადგარი apparat
დანაზოგი sparpengar
დანაკარგი förlust
დანაკლისი brist
დანალექი avlagring
დანამატი tillskott
დანამდვილებით säkert, förvisso
დანაოჭებული rynkig, rynkad
დანაპირები lovat
დანართი bilaga
დანარჩენი övrig
დანატოვარი arv
დანაღვლიანება bedröva, gräma, nedstämma
დანაღვლიანებული nedstämd
დანაღმვა underminera

underminering, minläggning
დანაღმული minlagd
დანაშაულებრივი kriminell
დანაშაული brott, förbrytelse
დანაწევრება dela

dissekera
fraktionera, segmentera

დანაწილებული fördelad
დანახარჯი utgift

förbrukning
დანახვა inse, se
დანგრევა ruinera, ödelägga
დანდობა benåda
დანერგვა implementera, inplantera,

introducera
implementering

დანიელი dansk
დანიურენოვანი danskspråkig
დანიური dansk

დამჟავება დანიური

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 46



დანიშვნა tillsätta
utnämna

დანიშნულება ändamål
დანომვრა numrera

numeration
დაობება mögla
დაობებული möglig
დაობლებული föräldralös
დაოსტატებული konstfärdig, konstfull
დაოფლიანებული svettig
დაოჯახება gifta
დაოჯახებული gift
დაპატარავება minska, förminska, reducera
დაპატარავებული förminskad
დაპატენტება patentera

patentering
დაპატიმრება arrestera
დაპატიმრებული arrestant
დაპატიჟება inbjuda, invitera
დაპატიჟებული inbjuden
დაპირება lova

löfte
დაპირებული lovat
დაპირისპირება konfrontera

konfrontation, strid
დაპლომბვა plombera

plombering
დაპროექტება projektera
დაპურება mata, bespisa
დაპყრობა erövra, ockupera

erövring, ockupation
დაპყრობილი erövrad
დაჟანგვა rosta, korrodera
დაჟანგული rostig
დაჟინება insistera
დაჟინებული påståelig
დარაჯი vakt, väktare
დარაჯობა vakta
დარბაზი hall, sal
დარგვა plantera
დარგი bransch

fack, sakområde, fält, näring
დარგობრივი facklig, fackmässig
დარდი sörja

sorg
დარეგისტრირება registrera
დარეგისტრირებული registrerad
დარეგულირება reglera

reglering
დარეკვა ringa, telefonera
დარვინიზმი darwinism
დართვა bifoga
დარი klarväder, solväder

დარიგება utdela
დარიგებული utdelad
დარიშხანი arsenik
დარიჩინი kanel
დარიცხვა belasta
დარტყმა slå, stöta

slag, stöt
დარტყმაგამძლე stötsäker
დარქმევა kalla, uppkalla, namnge
დარღვევა bryta, överträda

brott, överträdelse
დარჩენა förbli, kvarbliva

stanna
დარჩენილი kvarvarande, kvarbefintlig
დარწმუნება försäkra

övertala
დარწმუნებით säkert
დარწმუნებული säker
დარწმუნებულობა säkerhet, visshet
დასაბამი upphov
დასაბუთება bevisa

dokumentera
დასაბუთებადი dokumenterbar
დასაბუთებული begrundad
დასავლეთაფრიკული västafrikansk
დასავლეთევროპელი västeurope
დასავლეთევროპული västeuropeisk
დასავლეთელი västerlänning
დასავლეთი väst, väster
დასავლეთიდან västerifrån
დასავლეთით västeröver, västpå, västöver
დასავლეთისკენ västeröver, västöver
დასავლეთუკრაინული västukrainsk
დასავლეთში västerpå
დასავლელი västerlänning
დასავლური västlig

västerländsk
დასამარებული begravt
დასაოჯახებელი giftasvuxen
დასასრული ände, slut
დასატენი batteriladdare
დასაფლავება begrava, gravlägga

begravning, jordfästning,
likfärd

დასაფლავებული begravt
დასაქმება sysselsätta

sysselsättning
დასაქმებული anställd, sysselsatt
დასაყრდენი stödpunkt
დასაშვები tillåtlig

tänkbar
დასაჩუქრება belöna
დასაძინებელი sovdryck, sömndryck

დანიშვნა დასაძინებელი
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დასაწყისი begynnelse, början
დასახელება nämna

utnämna
namn, benämning
angiva
angivelse, angivning

დასახელებული nämnd
დასახიჩრება lemlästa
დასახიჩრებული lemlästad
დასახლება bosätta, bebo, befolka

bosättning
bygd, tätbebyggelse

დასახლებული befolkad
bosatt

დასევა bestorma
დასევდიანება bedröva, gräma, nedstämma
დასევდიანებული nedstämd
დასველება fukta
დასვენება vila
დასვენებული utvilad
დასი trupp
დასისხლიანებული blodig
დასკვნა konklusion, slutsats
დასკვნითი avslutande
დასმა sätta, ställa
დასმენა avhöra, avlyssna

avlyssning
დასრულება avsluta, fullborda, fullända,

sluta
avslutning

დასრულებული färdig, avslutad, fullförd
დასტა packe, paket
დასტური bekräftelse
დასუნვა snusa
დასუსტება försvaga
დასუსტებული försvagad
დასუფთავება rengöra

rengöring
დასწრება närvaro, presens,

tillstädesvarelse, tillstädesvaro
დასხდომა sätta sig, ta plats
დასხივება bestråla

bestrålning
strålbehandla
strålbehandling

დასხმა fylla, hälla
დასჯა straffa
დასჯადი straffbar
დასჯადობა straffbarhet
დასჯილი straffad
დატანჯული plågad
დატბორვა översvämma
დატბორილი översvämmad

დატევა rymma
დატენა ladda
დატენილი laddad
დატვირთვა belasta

belastning
დატვირთული belastad
დატირება begråta
დატკბობა söta
დატოვება förbehålla, kvarbehålla

efterlämna, kvarlämna
დატუსაღება fängsla
დატყვევება tillfångata, tillfångataga

tillfångatagning
დატყვევებული fången, tillfångatagen
დაუავადებელი osmittad
დაუბადებელი ofödd
დაუბალანსებელი obalanserad
დაუბანელი otvättad
დაუბეგრავი obeskattad, beskattningsfri
დაუბეჭდავი otryckt
დაუბინძურებელი oförorenat
დაუბნეველი oförvirrad
დაუბრკოლებელი oproblematisk
დაუბრუნებელი oåterkallelig
დაუგეგმავი planlös, oplanerad
დაუდანაშაულებელი oanklagad, otilltalad
დაუდასტურებელი obekräftad
დაუდევარი oaktsam
დაუდევრობა oaktsamhet, förseelse
დაუვიწყარი oförglömlig, oförgätlig
დაუზარალებელი odrabbad
დაუზარებელი beredvillig, tjänstvillig
დაუზეთავი osmord
დაუზიანებელი oskadd
დაუზოგველი nådelös
დაუზუსტებელი opreciserad
დაუზღვეველი oförsäkrad
დაუთარიღებელი odaterad
დაუთვალავი tallös, oräknelig
დაუთვლელი oberäknad
დაუთოება stryka
დაუინტერესებელი ointresserad
დაუინტერესებლობა intresselöshet
დაუკავებელი oupptagen
დაუკავშირებელი okopplad
დაუკანონებელი olagfäst
დაუკბენელი obiten
დაუკეტავი olåst
დაუკიდებელი ohängd
დაუკმაყოფილებელი missnöjd
დაუკმაყოფილებლობა missnöje
დაუკომპლექტებელი obemannad
დაუმაგნიტებელი omagnetiserad

დასაწყისი დაუმაგნიტებელი
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დაუმარცხებელი oövervinnelig
დაუმარცხებლობა oövervinnlighet,

oövervinnelighet
დაუმთავრებელი ofärdig, oavslutad
დაუმიწებელი ojordad
დაუმონტაჟებელი omonterad
დაუმორჩილებელი olydig, ohörsam, otämjd
დაუმორჩილებლობა olydighet, olydnad,

ohörsamhet
დაუმოწმებელი obekräftad
დაუმრგვალებელი orundad
დაუმსახურებელი oförtjänt, förtjänstslös
დაუმსხვრეველი okrossad
დაუმტვრეველი okrossad
დაუმტკიცებადი obevislig, obevisbar
დაუმტკიცებადობა obevisbarhet, obevislighet
დაუმუშავებელი obehandlad, obearbetad
დაუმუხტავი oladdad
დაუმცირებელი oförnedrad
დაუმძიმებელი obelastad
დაუმწიფებელი omogen
დაუნდობელი nådelös
დაუნომრავი onumrerad
დაუოკებელი obetvinglig, obändig
დაუოჯახებელი ogift
დაუპატარავებელი oförminskad
დაუპატიჟებელი obedd, objuden

ovälkommen
დაურიგებელი outdelad
დაურწმუნებელი oviss
დაურწმუნებლობა ovisshet
დაუსაბუთებელი ogrundad, obegrundad,

odokumenterad
დაუსაფლავებელი obegravt
დაუსაქმებელი sysslolös, arbetsledig
დაუსახელებელი onämnd
დაუსახლებელი obebodd, obefolkad, öde
დაუსრულებელი ofärdig, oavslutad

ändlös, oändlig, slutlös
დაუსწრებლობა frånvaro
დაუსჯელი ostraffad

straffri
ostraffbar

დაუსჯელობა strafflöshet, straffrihet,
ostraffbarhet

დაუტენავი oladdad
დაუტვირთავი obelastad
დაუტყვევებელი ofången
დაუფარავი odäckad, obeslöjad, ofördold,

otäckt
დაუფასებელი obelönad
დაუფინანსებელი ofinansierad
დაუფიქრებელი lättsinnig, tanklös

დაუფიქრებლად lättfärdigtvis
დაუფიქრებლობა tanklöshet, lättfärdighet,

lättsinnighet
დაუფიქსირებელი ofixerad
დაუფლება behärska, bemästra, mästra
დაუფორმატებელი oformaterad
დაუფუძნებელი ogrundad, obegrundad
დაუფქვავი omald
დაუქორწინებელი ogift
დაუღალავი outtröttlig
დაუღარავი ofårad
დაუღლელი otrött

otröttlig
დაუღლელობა otrötthet

otröttlighet
დაუყოვნებლივ strax, genast
დაუყოვნებლივი ögonblicklig
დაუშვებელი otillåtlig, otillåten
დაუშვებლობა otillåtlighet
დაუშინებელი orädd
დაუშიფრავი ochiffrerad
დაუშრეტელი outtömlig
დაუცდენელი träffsäker
დაუცველი försvarslös, skyddlös,

skyddslös, värnlös
დაუცველობა försvarslöshet, skyddslöshet,

värnlöshet
დაუძინებელი sömnlös
დაუძლეველი oöverkomlig, oövervinnlig
დაუწერელი oskriven
დაუხარისხებელი osorterad
დაუხედავი usedd
დაუჯერებელი osannolik, otrolig
დაფა tavla
დაფანტვა strö
დაფარვა täcka

omfatta
utbetala, återbetala
täckning

დაფარული täckt
დაფასება skatta
დაფასოებული färdigpackad
დაფდაფი bongotrumma
დაფინანსება finansiera

finansiering
დაფინანსებული finansierad
დაფიქრება betänka
დაფიქსირება fixera
დაფიქსირებული fixerad
დაფიცება svära
დაფნა lager, lagerbär
დაფორმატებული formaterad
დაფრთხობა skrämma

დაუმარცხებელი დაფრთხობა
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დაფუძნება grunda, stifta, grundlägga,
upprätta

დაფქვა mala, mjöla
დაფშვნა finmala
დაქალი väninna
დაქანცვა slita
დაქანცული utsliten, trött
დაქვემდებარება underordna
დაქვემდებარებული underordnad
დაქვრივებული änka, änkefru, änkling,

änkeman
დაქირავება anställa

anställning
დაქირავებული anställd
დაქორწინება gifta
დაქორწინებული gift
დაქოქვა starta
დაქსაქსული oenstämmig
დაქცევა förfalla, ruinera

förfall
დაქცეული förfallen
დაღარული fårad
დაღება gapa
დაღვრა spilla
დაღვრემილი trist, uttråkad, vemodig,

vemodsfull
დაღი brännmärke
დაღლა slita
დაღლილი trött
დაღლილობა trötthet
დაღმა ned, ner
დაღმავალი nedgående, avtagande,

nedstigande
დაღმართი nedförsbacke
დაღმასვლა nedgång
დაღუპვა omkomma
დაღუპული död
დაყაჩაღება rån, röveri
დაყაჩაღებული rånad
დაყენება sätta

installera
installation

დაყოვნება försinka
დაყოლიება överbevisa, övertyga, övertala
დაყოფა dela, fördela, indela
დაყრა fälla
დაყრდნობა luta
დაშავება såra
დაშავებული drabbad, sårad
დაშენა beskjuta

დაშვება låta, tillåta, admittera
anta
dala, landa
landning

დაშვებული tillåten
დაშინება skrämma
დაშიფრვა kryptera

kryptering
დაშლა upplösa

nedbryta
avmontera
upplösning
nedbrytning
klyvning, fission

დაშლადი nedbrytbar, spaltbar
დაშნა värja
დაშორება distans
დაშორებული avsides
დაშოშმინება lugna, stilla
დაჩაგვრა undertrycka
დაჩეხილი upphackad
დაჩრდილვა överskugga, skugglägga

skuggläggning
დაჩრდილული överskuggad
დაჩქარება förhasta, påskynda,

framskynda
დაჩქარებული hastig
დაცარიელებული tom
დაცემა falla
დაცვა skydda, försvara

freda, värna
beskydd
försvar
värn
vakt

დაცვეთილი utsliten
დაცვითი försvarsmässig
დაცვისუნარიანობა försvarsduglighet
დაცინვა håna, förhåna, bespotta
დაცლა tömma, uttömma
დაცობა korka
დაცობილი korkad
დაცული skyddad
დაძაბვა anspänna, anstränga, spänna
დაძაბული spänningsfylld, spänningsfull,

spänningsladdad,
spänningsmättad

დაძაბულობა spänning
დაძალება tvinga

tvång
დაძახება anropa, kalla
დაძვრა starta
დაძინება somna

დაფუძნება დაძინება
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დაძლევა övervinna, tackla
დაძლევადი överkomlig
დაძლეული övervunnen
დაძმობილება förbrödra

förbrödring
დაწებება limma
დაწევა dämpa, reducera, sjunka
დაწერა skriva
დაწერილი skriven
დაწესება etablera

föreskriva
დაწესებულება institution
დაწეული nedsatt
დაწვა bränna
დაწვენა lägga
დაწვრილებითი detaljerad
დაწინწკვლა strö
დაწიოკება plundra
დაწკაპუნება klicka
დაწმენდა rena, rensa
დაწნეხა pressa

pressning
დაწოლა trycka
დაწუნება kassera, utrangera
დაწყება begynna, börja, igångsätta,

starta
დაწყებული igångsatt
დაწყევლა förbanna
დაწყევლილი förbannad
დაწყვილება parning
დაწყნარება trösta

stilla
დაწყნარებული lugn
დაწყობა lägga
დაჭაობება försumpa

försumpning
დაჭაობებული sumpig, försumpad
დაჭაშნიკება vinprovning
დაჭერა fånga, gripa
დაჭიმვა sträcka
დაჭიმულობა sträckning
დაჭკნობა vissna
დაჭრა skära

såra
დაჭრილი sårad
დახაზვა teckna
დახამხამება blinka

ögonblick
დახარისხება sortera

sortering
დახარისხებული sorterad
დახარჯული brukad

დახასიათება beskriva, beteckna
karakterisera, karaktärisera,
känneteckna
karakterisering,
karaktärisering

დახევა riva
დახელოვნებული konstfärdig, konstfull
დახვედრა möta
დახვევა krusa
დახვეული krusad
დახვეწა fullkomliggöra
დახვეწილი fin
დახვრეტა skjuta
დახლი disk
დახმარება hjälpa, biträda

bidra
bistå
hjälp, biträde, assistans
bidrag
bistånd
donation

დახოცვა mörda
დახრა böja

inklination, lutning
დახრილი skev
დახრილობა inklination, lutning
დახრჩობა drunkna

drunkning
დახსნა utlösa

utlösning
დახურდავება växla
დახურვა stänga

stängning
avslutning

დახურული stängt
დახუჭვა blunda
დახშობა dämpa
დაჯავშნა reservera, beställa, boka
დაჯარიმება böta, bötlägga, bötefälla
დაჯარიმებული bötlagd
დაჯახება kollidera

kollision
დაჯგუფება gruppera

gruppering
დაჯდომა landa

landning
დაჯერება lyda, hörsamma
დაჯილდოება belöna

begåva
დგომა stå
დგუში kolv
დებატი debatt
დებილი dumbom

დაძლევა დებილი
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დებიტი debet
დებიუტანტი debutant, debutantska
დებიუტი debut
დებულება förordning
დეგენერაცია degeneration
დეგრადაცია degradering, degradation
დეგრადირებული degraderad
დეგრესია degression
დეგრესიული degressiv
დეგუსტატორი vinprovare
დეგუსტაცია vinprovning
დედა mor, moder, mamma
დედააზრი grundtanke, kärnpunkt
დედაარსი essens, huvudinnehåll
დედაენა modersmål, morsmål
დედაკაცი kvinna, käring, fruntimmer,

kvinnomänniska,
kvinnfolksmänniska

დედაკაცური käringaktig
დედალი hona
დედამთილი svärmor
დედამიწა jord, jordklot
დედანი original
დედაფუტკარა syska
დედაქალაქელი huvudstadsbo
დედაქალაქი huvudstad
დედიკო mor, moder, mamma
დედინაცვალი styvmor
დედისეული moderlig, moderlik
დედისმკვლელი moderdräpare, modermördare
დედმამიშვილი syskon
დედობა moderskap, maternitet
დედობილი fostermor, adoptivmor
დედობრივი moderlig, moderlik
დედოფალა vessla
დედოფალი drottning
დედოფლისებური drottninglik
დედოფლისთითა ärenpris
დედუქცია deduktion
დედუქციური deduktiv
დევალვაცია devalvering, devalvation
დევალვირება devalvera
დევი troll
დევიზი devis, motto, valspråk
დევისპირა lejongap, lejongapsväxt
დევნა förfölja, jaga

förföljelse
დევნილი flykting
დევონური devonisk
დეზერტირი desertör
დეზი sporre
დეზინფექცია desinfektion
დეზინფიცირება desinfektera, desinficiera

დეზინფორმაცია desinformation
დეზოდორანტი deodorant
დეზორიენტირება desorientera
დეიდა tant, moster, morsyster
დეიდაშვილი kusin, syskonbarn, mosterbarn
დეიტერიუმი deuterium
დეკა rododendron
დეკადა dekad
დეკანატი dekanat
დეკანი dekan, dekanus
დეკემბერი december
დეკლარაცია deklaration, angivelse,

angivning
დეკლარირება deklarera

deklarering
დეკლინაცია deklination
დეკოდირება dechiffrering
დეკომპრესია dekompression
დეკორატიული dekorativ
დეკორაცია dekoration
დეკრეტი dekret
დეკრიმინალიზაცია avkriminalisera
დელეგატი delegat
დელეგაცია delegation
დელიკატესი delikatess
დელიკატური delikat, kinkig
დელიკატურობა finkänslighet
დელტაპლანი glidflyg, glidflygplan,

segelflyg, segelflygplan,
hängglidare

დელფინარიუმი delfinarium
დელფინი delfin, springare
დემაგოგი demagog
დემაგოგია demagogi
დემაგოგიური demagogisk
დემარკაცია avgränsning
დემობილიზაცია demobilisering
დემობილიზება demobilisera

demobilisering
დემოგრაფია demografi
დემოგრაფიული demografisk
დემოკრატი demokrat
დემოკრატია demokrati
დემოკრატიზაცია demokratisering
დემოკრატიული demokratisk
დემონი demon
დემონსტრანტი demonstrant
დემონსტრაცია demonstration
დემონსტრირება demonstrera
დემონტირება avmontera, demontera

demontering
დემორალიზება demoralisera

demoralisering

დებიტი დემორალიზება
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დემორალიზებული demoraliserad
დემოტივაცია demotivation
დემპინგი dumpning
დენა rinna, flöda

läckage
დენადი flytande
დენადობა fluiditet
დენდრარიუმი arboretum
დენდროლოგი dendrolog
დენდროლოგია dendrologi
დენდროლოგიური dendrologisk
დენდროქრონოლოგია dendrokronologi
დენდროქრონოლოგიური dendrokronologisk
დენთი krut

sprängstoff
დენი ström
დენმიმღები strömavtagare
დეპარტამენტი departement
დეპეშა depesch
დეპოზიტი depositum
დეპორტაცია deportation
დეპრესია depression
დეპრესიული depressiv
დეპუტატი parlamentsledamot,

riksdagsrepresentant
დერეფანი korridor
დერმატოლოგი dermatolog, hudläkare,

hudspecialist
დერმატოლოგია dermatologi
დერმატოლოგიური dermatologisk
დესერტი dessert, efterrätt
დესპოტი despot
დესტრუქციული destruktiv
დეტალი detalj
დეტალური detaljerad, omständlig, utförlig
დეტერმინანტი determinant
დეტერმინიზმი determinism
დეტერმინირებული determinerad
დეტერმინისტი determinist
დეტერმინისტული deterministisk
დეტექტივი deckare, kriminalroman

detektiv
დეტექტორი detektor
დეტონაცია detonation
დეტონირება detonera
დეფექტი defekt, abnormitet
დეფექტური bristfällig
დეფისი bindestreck
დეფიციტი deficit, brist, avsaknad,

underskott
დეფლაცია deflation
დეფლორაცია defloration
დეფორმაცია deformation

დეფორმირება deformera
deformering

დეფორმირებული deformerad
დეცენტრალიზაცია decentralisering,

decentralisation
დეცენტრალიზება decentralisering
დეციბელი decibel
დეციმეტრი decimeter
დიაბეტი diabetes, sockersjuka
დიაგნოზდასმული diagnosticerad
დიაგნოზდაუსმელი odiagnosticerad
დიაგნოზი diagnos
დიაგნოსტიკა diagnostik
დიაგონალი diagonal
დიაგონალიზებადი diagonaliserbar
დიაგონალური diagonal
დიაგრამა diagram
დიადი stor
დიალექტი dialekt, mål, målföre
დიალექტოლოგი dialektolog
დიალექტოლოგია dialektologi
დიალექტოლოგიური dialektologisk
დიალიზი dialys
დიალოგი dialog
დიამაგნეტიზმი diamagnetism
დიამაგნიტური diamagnetisk
დიამეტრალური diametral
დიამეტრი diameter
დიაპაზონი band
დიაპოზიტივი diabild, ljusbild, diapositiv,

diapositivbild
დიაპროექტორი diabildsprojektor, diaprojektor
დიასახლისი husfru, husmor, husmoder,

matmor
დიასკოპი diaskop, bildbandspelare
დიასპორა diaspora
დიაფილმი diabild, bildband
დიაფრაგმა diafragma
დიახ ja, jo
დიდაქტიკა didaktik
დიდბაია kabbeleka
დიდბორბლიანი storhjulig
დიდგვაროვანი storsläktad, högsläktad,

högättad
დიდგულა fläder, fläderbär, hyllebär
დიდება berömdhet, gloria, storhet

berömma, glorifiera, lovprisa,
lovsjunga

დიდებულება storhet
დიდებული majestätisk, storartad, ärorik
დიდედა farmor, mormor
დიდთავა storhövdad, storhövdig
დიდთვალა storögd

დემორალიზებული დიდთვალა

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 53



დიდთოვლობა kraftigt snöfall
დიდი stor
დიდლაქა storfläckad, storfläckig
დიდმკერდა storbröstig, storbröstad,

digerbröstad, bystdrottning
დიდნისკარტა stornäbbad, stornäbbig
დიდსულოვანი ädelmodig, storsint

givmild, generös, frikostig
godhjärtad, hjärtegod,
hjärtevarm, varmhjärtad

დიდსულოვნება storsinthet
დიდტუჩა storläppad, storläppig
დიდფორმატიანი storformatig
დიდყვავილა storblommig, storblomstrig
დიდყურა storörad
დიდცხვირა stornäsad, stornäsig
დიდძალი mäktig
დიდწვერა storskäggad, storskäggig
დიდხანს länge
დიელექტრიკი dielektrikum
დიეტა diet, kosthåll
დიეტოლოგი dietetiker, dietist
დიეტოლოგია dietetik, dietlära
დიეტური dietisk
დივანი soffa, bäddsoffa
დივერგენცია divergens
დივერსანტი sabotör
დივერსია sabotage, sabotageaktion,

sabotagedåd, sabotagehandling
დივერსიფიკაცია diversifiering
დივერსიფიცირება diversifiera
დივიზია division
დიზაინერი designer, formgivare
დიზაინი design
დიზელელექტრო dieselelektrisk
დიზელი diesel
დიზენტერია dysenteri
დილა morgon
დილაადრიან tidigt på morgonen
დილატაცია dilatation
დილემა dilemma
დილეტანტი dilettant, dilettantinna
დილეტანტური dilettantisk, dilettantmässig,

dilettantaktig
დილით på morgonen
დინამიკა dynamik
დინამიკური dynamisk
დინამიტი dynamit
დინამიური dynamisk
დინამო dynamo
დინამომეტრი dynamometer
დინარი dinar
დინასტია dynasti

დინგო dingo
დინდგელი propolis
დინება flyta

flöde, ström
დინებით medströms
დინოზავრი dinosaurie
დინჯად sakta
დინჯი saktmodig
დიოდი diod
დიოპტრია dioptri
დიოქსინი dioxin
დიპლომატი diplomat
დიპლომატია diplomati
დიპლომატიური diplomatisk
დიპლომი diplom
დიპოლი dipol
დირე bjälke
დირექტივა direktiv
დირექტორი direktör
დირექცია direktion
დირიჟაბლი luftskepp
დირიჟორი dirigent
დისბალანსი obalans
დისერტაცია avhandling
დისიდენტი dissident
დისიდენტური dissidentisk
დისკეტი diskett
დისკვალიფიკაცია diskvalifikation
დისკი platta, disk, skiva
დისკისებრი skivformad, skivformig,

diskformig
დისკოგრაფია diskografi
დისკოთეკა diskotek
დისკრედიტირება diskreditera

diskreditering
დისკრეტული diskret
დისკრიმინაცია diskriminering
დისკრიმინირება diskriminera
დისკუსია diskussion, ordskifte
დისლექსია dyslexi, ordblindhet
დისლექსიკი ordblind
დისონანსი dissonans, missljud
დისოციაცია dissociation
დისპერსია dispersion
დისპროპორცია disproportion
დისპროპორციული disproportionerad,

disproportionerlig
დისტილირება destillation, destillering
დისტრიბუტორი distributör
დისტრიბუცია distribution, distribuering
დისციპლინა disciplin
დისციპლინარული disciplinar, disciplinarisk
დისციპლინირებული disciplinerad

დიდთოვლობა დისციპლინირებული
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დისწული systerdotter, systerson
დისჰარმონია disharmoni
დიფგანტოლება differentialekvation
დიფგეომეტრია differentialgeometri
დიფერენციალი differential
დიფერენციალური differential, differentiel
დიფერენცირება differentiering

differentiera
დიფერენცირებადი differentierbar
დიფერენცირებადობა differentierbarhet
დიფთონგი diftong, diftongljud, tveljud,

dubbelljud
დიფრაქცია diffraktion
დიფტერია difteri
დიფუზია diffusion
დიქტატორი diktator
დიქტატორული diktatorisk
დიქტატურა diktatur, diktatorskap,

diktatorsvälde
დიქტორი hallåman
დიქტოფონი diktafon
დიქცია diktion
დიშვილი systerdotter, systerson
დნობა smälta, tina, töa

smältning
დობერმანი dobermannpinscher
დოგი dogg
დოგმა dogm
დოგმატიკა dogmatik, dogmlära
დოგმატიკოსი dogmatiker
დოვლათი skatt, värde
დოზა dos
დოზირება dosering
დოკუმენტალური dokumentarisk
დოკუმენტაცია dokumentation
დოკუმენტი dokument
დოკუმენტირება dokumentera

dokumentering
დოკუმენტირებადი dokumenterbar
დოკუმენტირებული dokumenterad
დოკუმეტური dokumentarisk, dokumentär
დოლარი dollar
დოლბანდი gasa
დოლი trumma
დომბა visent
დომენი domän
დომინირებადი dominerande
დომინირებული dominant
დომინო domino, dominospel
დომკრატი domkraft
დონე nivå
დონორი blodgivare

givare

დოპინგი doping, dopingmedel,
dopingpreparat

დოსიე dossier
დოქი kanna, kruka
დოქტორი doktor, läkare
დოქტრინა doktrin
დოღი derby
დოყლაპია virrpanna
დოცენტი docent
დრაივერი drivrutin
დრაკონი drake
დრაკონული drakonisk
დრამა drama
დრამატიზება dramatisera

dramatisering
დრამატული dramatisk
დრამატურგი dramatiker
დრამატურგია dramaturgi
დრაჟე drage
დრაქმა drakma
დრაცენა drakblodsträd
დრეკადი fjädrande, elastisk, töjbar
დრეკადობა fjädring, elasticitet, töjbarhet,

fjädringsförmåga,
spänstighetsförmåga,
töjningsförmåga

დრელი drillborr
დრენაჟი dränage
დრო tid
დროგამოშვებით emellanåt, stundvis, stundom,

då och då, periodvis, ibland
დროდადრო emellanåt, stundvis, stundom,

då och då, periodvis, ibland
დროებითი temporär
დროებითობა förgänglighet
დროზერა sileshår
დროითი tidsmässig
დრომოჭმული föråldrad, gammalmodig
დროულად i tid
დროული läglig, passande
დროშა flagg, flagga, fana
დრუნჩი tryne
დუალიზმი dualism
დუალობა dubbelhet, dualitet
დუბლიორი dubblerare, dubblererska
დუბლირება dubblera

dubblering
დუდღობო lyktört
დუელი duell
დუეტი duett
დუიმი tum
დუმასოკო grynsopp

დისწული დუმასოკო
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დუმილი tysthet, tystnad
tiga

დუმფარა näckros
დუნდული stjärt
დუჟინი dussin
დურაჯი frankolin
დურბინდი kikare, binokel
დურგალი snickare
დუღება koka
დუღილი kokprocess
დღე dag

dagtid
დღეგრძელი långvarig
დღეგრძელობა skål
დღევანდელი nuvarande, dagfärsk
დღევანდელობა nutid
დღემდე ännu, alltjämt, fortfarande
დღეობა namnsdag
დღეს idag
დღესასწაული fest, festlighet, helg, helgdag,

högtid, högtidsdag
დღისით under dagen
დღიური dagbok, minnebok
დღნაჩვი ekorrunge
ებრაელი jude
ებრაული judisk
ეგ den, det

denne, detta
ეგებ kanske
ეგვიპტელი egyptier
ეგვიპტური egyptisk
ეგზალტაცია exaltation
ეგზეგეზა exeges
ეგზეგეტიკა exegetik
ეგზემა eksem
ეგზემპლარი exemplar
ეგზისტენციალიზმი existentialfilosofi,

existentialism
ეგზისტენციალისტი existentialfilosof, existentialist
ეგზისტენციალისტური existentialfilosofisk,

existentialistisk
ეგზოსფერო exosfär
ეგზოტერიკული exoterisk
ეგზოტიკური exotisk
ეგიდა egid
ეგო ego
ეგოიზმი egoism
ეგოისტი egoist
ეგოისტური egoistisk
ეგოცენტრიზმი egocentricitet
ეგოცენტრისტი egocentriker
ეგოცენტრული egocentrisk
ეგრევე strax, genast

ედელვაისი edelweiss
ედემი eden
ევაკუაცია evakuering, evakuation
ევაკუირება evakuera
ევკალიპტი eukalyptus
ევკლიდური euklidisk
ევოლუცია evolution
ევოლუციონისტური evolutionistisk
ევოლუციური evolutionär
ევრაზიელი eurasier
ევრაზიული eurasisk, eurasiatisk
ევრო euro
ევროატლანტიკური euroatlantisk
ევროზონა eurozone, euroområde
ევროთანამშრომლობა eurosamarbete
ევროპარლამენტი europaparlament
ევროპელი europe
ევროპული europeisk
ევროსაბჭო europaråd
ევროსკეპტიკოსი euroskeptiker
ევროცენტრული eurocentrisk
ეზო gård
ეთანოლი etanol
ეთერზეთი eterolja, eterisk olja
ეთერი eter
ეთიკა etik, morallära, sedlighetslära
ეთიკური etisk
ეთილენი etylen
ეთიოპიელი etiopier
ეთიოპიური etiopisk
ეთნიკური etnisk
ეთნოგრაფი etnograf
ეთნოგრაფია etnografi, folkbeskrivning
ეთნოგრაფიული etnografisk
ეთნოისტორიული etnohistorisk
ეთნოკონფლიქტი etnisk konflikt
ეთნოლოგი etnolog
ეთნოლოგია etnologi
ეთნოლოგიური etnologisk
ეთნოწმენდა etnisk rensning
ეიფორია eufori
ეიფორიული euforisk
ეკალი törne

tagg
ეკალმუხა ebenholtsträd
ეკალცოცხი tornet knopurt
ეკვატორი ekvator
ეკვატორული ekvatorial, ekvatorisk
ეკვივალენტი ekvivalent
ეკვივალენტობა ekvivalens
ეკვივალენტური ekvivalent
ეკვილიბრისტი ekvilibrist, balanskonstnär
ეკვილიბრისტიკა balanskonst, ekvilibristik
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ეკიპაჟი ekipage, manskap
ეკლებიანი taggig, tornig, piggad
ეკლესია kyrka
ეკლესიათაშორისი mellankyrklig
ეკლესიური kyrklig
ეკლიანი taggig, tornig, piggad
ეკლიპტიკა ekliptika
ეკოკატასტროფა ekokatastrof
ეკოლოგი ekolog
ეკოლოგია ekologi, miljöforskning
ეკოლოგიური ekologisk
ეკონომია spara
ეკონომიკა ekonomi
ეკონომიკური ekonomisk
ეკონომისტი ekonom
ეკონომიური sparande, sparsam,

energibesparande,
kostnadseffektiv

ეკონომიურობა sparsamhet
ეკონომკლასი ekonomiklass
ეკოპრობლემა ekologisk problem
ეკოსისტემა ekosystem
ეკოტურიზმი ekoturism
ეკოწონასწორობა ekobalans
ეკრანი skärm
ელამი skelögd, skevögd
ელასტიკური elastisk, töjbar
ელასტიკურობა elasticitet, töjbarhet,

sträckbarhet, töjningsförmåga
ელეგანტური elegant
ელეგანტურობა elegans
ელემენტარული elementär
ელემენტი element
ელენთა mjälte
ელექტრიკოსი elektriker, elmontör
ელექტრიფიკაცია elektrificering
ელექტროანძა elmast
ელექტრობა elektricitet, elektricitetslära,

elektricitetsteori
ელექტრობუსი elbuss
ელექტროგადაცემა kraftledning
ელექტროგამტარობა admittans, ledningsförmåga
ელექტროგაყვანილობა ledningsnät
ელექტროგენერატორი strömsgenerator
ელექტროგენერაცია elkraftproduktion,

elkraftsproduktion,
elproduktion

ელექტროგიტარა elgitarr
ელექტროდენი elektrisk ström
ელექტროდი elektrod
ელექტროდინამიკა elektrodynamik
ელექტროდინამიკური elektrodynamisk
ელექტროენერგია elkraft

ელექტროენცეფალოგრამა elektroencefalogram
ელექტროენცეფალოგრაფია elektroencefalografi
ელექტროინჟინერი elektroingenjör
ელექტროკაბელი elkabel
ელექტროკარდიოგრამა elektrokardiogram
ელექტროლიზი elektrolys
ელექტროლიტი elektrolyt
ელექტრომაგნეტიზმი elektromagnetism
ელექტრომაგნიტი elektromagnet
ელექტრომაგნიტური elektromagnetisk
ელექტრომამოძრავებელი elektromotorisk
ელექტრომანქანა elbil
ელექტრომასრა vägguttag, eluttag
ელექტრომატარებელი eltåg
ელექტრომობილი elbil
ელექტრომომარაგება strömtillförsel,

elkraftförsörjning,
elkraftsförsörjning

ელექტრომრიცხველი elmätare
ელექტრონვოლტი elektronvolt
ელექტრონი elektron
ელექტრონიკა elektronik
ელექტრონული elektronisk
ელექტრორკალი ljusbåge
ელექტროსადგური kraftstation, kraftverk, elverk
ელექტროსაპარსი rakapparat
ელექტროსტატიკა elektrostatik
ელექტროსტატიკური elektrostatisk
ელექტროტექნიკა elektroteknik
ელექტროტექნიკური elektroteknisk
ელექტროუსაფრთხოება elsäkerhet
ელექტროქიმია elektrokemi
ელექტროქიმიური elektrokemisk
ელექტროქსელი kraftnät, elektricitetsnät
ელექტროშედუღება bågsvetsning,

ljusbågssvetsning
ელექტროშოკი elektrochock
ელექტროჩაიდანი vattenkokare
ელექტროძრავა elmotor, elektromotor
ელექტროწრედი strömkrets
ელექტრული elektrisk
ელვა blixt

blixtlås
ელვარე gnistrande, glimrande
ელვარება blinka, blixtra, gnistra,

skimmra
blink, skimmer

ელვისებურად blixtvis
ელვისებური blixtsnabb
ელიტა elit
ელიტარული elitär
ელიფსი ellips
ელიფსოიდალური ellipsoidformig, ellipsoidisk
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ელიფსოიდი ellipsoid
ელიფსური elliptisk, ellipsformad,

ellipsformig
ელმავალი ellok, motorvagn
ელმავალმშენებელი lokbyggeri
ელმავალმშენი lokbyggeri
ელმანქანა elbil
ელმომარაგება strömtillförsel
ელსმენი telefon
ელფერი färgton

bismak
ელფი alf, alv
ელფოსტა epost
ელჩი ambassadör
ემალი emalj
ემანსიპაცია emancipation, frigörelse
ემანსიპირებული frigjord
ემბარგო embargo
ემბლემა emblem, kännemärke
ემბრიოლოგი embryolog
ემბრიოლოგია embryologi
ემბრიოლოგიური embryologisk
ემბრიონი foster
ემბრიონული embryonal, embryonisk
ემიგრანტი emigrant, utvandrare
ემიგრაცია emigration, utvandring
ემიგრირება emigrera, utvandra
ემირატი emirat
ემირი emir
ემისია emission
ემოცია emotion
ემოციური emotionell, känslobetonad,

känslofylld, känsloladdad
ემპირიული empirisk
ემუ emu
ემულატორი emulator
ემულსია emulsion
ენა mål, språk

tunga
ენაბლუ stammare
ენათმეცნიერება språkvetenskap,

språkforskning,
språkgranskning

ენათმეცნიერი språkforskare, språkkännare,
språkgranskare

ენათმეცნიერული språkvetenskaplig
ენამახვილი skarptungad
ენამრგვალა skivtungegroda
ენასოკო barrklubbsvamp
ენაჩლიფინა stammare
ენდემი endemisk art
ენდემური endemisk
ენდოკრინოლოგი endokrinolog

ენდოკრინოლოგია endokrinologi
ენდოკრინოლოგიური endokrinologisk
ენდოკრინული endokrin, inresekretorisk
ენდრონიკა måra
ენერგეტიკა energetik
ენერგეტიკული energetisk
ენერგია energi
ენერგიული energisk, vital
ენერგობაზარი elmarknad
ენერგობალანსი energibalans
ენერგობლოკი kraftblock
ენერგოგანაწილება kraftdistribution
ენერგოგანვითარება energiutveckling
ენერგოგენერაცია kraftproduktion
ენერგოდამზოგავი energisparande
ენერგოდანაკარგი energiförlust
ენერგოეფექტური energieffektiv
ენერგოეფექტურობა energieffektivitet
ენერგოექსპორტერი energiexportör
ენერგოექსპორტი energiexport
ენერგოკრიზისი energikris
ენერგომატარებელი energibärare
ენერგომიწოდება energitillförsel
ენერგომოთხოვნა energibehov, kraftbehov
ენერგომომარაგება energitillförsel,

energiförsörjning
ენერგომომწოდებელი energileverantör
ენერგომომხმარებელი energiförbrukare
ენერგომოწოდება energitillförsel
ენერგომოხმარება energiförbrukning,

energikonsumtion
ენერგომწარმოებელი kraftproducent
ენერგოპოლიტიკა energipolitik
ენერგოპროექტი energiprojekt
ენერგორესურსი kraftresurs, energiresurs
ენერგოსექტორი energisektor
ენერგოსისტემა energisystem
ენერგოტევადი energikrävande
ენთუზიაზმი entusiasm
ენთუზიასტი entusiast
ენკენისთვე september
ენობრივი språklig
ენოტი tvättbjörn, halvbjörn
ენოტისებრი tvättbjörnliknande
ენტალპია entalpi
ენტეროვირუსი enterovirus
ენტომოლოგი entomolog, insektkännare
ენტომოლოგია entomologi, insektlära,

insektologi
ენტომოლოგიური entomologisk
ენტროპია entropi
ენცეფალიტი hjärninflammation
ენცეფალოგრამა encefalogram
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ენცეფალოგრაფია encefalografi
ენციკლოპედია encyklopedi, lexikon
ენციკლოპედიური encyklopedisk
ეოცენი eocen
ეპარქია biskopsdöme, stift
ეპიგრაფი epigraf
ეპიდემია epidemi
ეპიდემიისებური epidemiartad
ეპიდემიოლოგი epidemiolog
ეპიდემიოლოგია epidemiologi
ეპიდემიოლოგიური epidemiologisk
ეპიდემიური epidemisk
ეპიზოდი episod
ეპიზოდური episodisk
ეპითეტი epitet
ეპილაცია epilering, hårborttagning
ეპილეფსია epilepsi
ეპილეფსიური epileptisk
ეპისკოპოსი biskop
ეპიცენტრი epicentrum
ეპოქა epok
ეპოქალური epokgörande, epokbildande,

epokskapande
ერა era
ერაყელი irakier
ერაყული irakisk
ერბო skirat smör
ერბოკვერცხი omelett, äggröra, spegelägg
ერგონომიკა ergonomi
ერე öre
ერეტიკოსი kättare, heretiker, fritänkare
ერექცია erektion
ერთად samman
ერთადერთი enda, enstaka, enastående,

singel
ერთანძიანი enmastad
ერთატომიანი enatomig
ერთაშორისი mellanfolklig
ერთბაშად med en gång

samman
ერთბორბლიანი enhjulig
ერთგანზომილებიანი endimensionell
ერთგვაროვანი enhetlig, jämn, ensartad,

homogenisk
ერთგვაროვნება homogenitet
ერთგულება lojalitet, trofasthet, trohet,

trogenskap, hängivenhet
ერთგული hängiven, lojal, trofast, trogen,

osviklig
ერთდიუიმიანი entums
ერთდროულად samtidigt
ერთდროული samtidig
ერთდღიანი endags

ერთენოვანი enspråkig
ერთეული enhet
ერთვალენტიანი envärdig, monovalent
ერთვარსკვლავიანი enstjärnig
ერთთვიანი månadslång
ერთი en, ett
ერთიანი etta

enhetlig
ერთიანობა enhet, enhetlighet

endräkt
ერთიდაიმავე samma, densamme
ერთკაციანი enmans
ერთკვერცხისეული enäggig
ერთკვირიანი veckolång
ერთკუზიანი enpucklig
ერთლიანდაგიანი enspårig
ერთმანეთი varandra
ერთმანეთში sinsemellan
ერთმართველობა självhärskarmakt,

envåldsmakt, envälde
ერთმარცვლიანი enstavig, monosyllabisk
ერთმნიშვნელოვანი entydig
ერთმნიშვნელოვნება entydighet
ერთმორწმუნე trosbröder
ერთმხრივი ensidig
ერთნაირად lika
ერთნაირი enahanda, lika
ერთნახევარი halvander, halvannan
ერთობა enhet
ერთობლივად samman
ერთობლივი gemensam
ერთობლიობა enhet
ერთოთახიანი enrums
ერთპიროვნული självrådig
ერთპოლარული enpolig
ერთპოლუსიანი enpolig
ერთპროცენტიანი enprocentig
ერთსაათიანი timlång
ერთსართულიანი envånings
ერთსაფეხურიანი enstegs
ერთსვეტიანი enspaltig
ერთსიმიანი ensträngad
ერთსულოვანი enstämmig, endräktig
ერთსულოვნება enighet, endräktighet,

enstämmighet
ერთუჯრედიანი encellig
ერთფაზიანი enfasig
ერთფეროვანი enfärgad
ერთფეროვნება enformighet
ერთციფრიანი ensiffrig
ერთძრავიანი enmotorig
ერთწლიანი årsgammal, ettårig
ერთხელ en gång
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ერთხმა enstämmig
ერთხმიანი enstämmig
ერთხმოვანი enstämmig
ერთჯერადი engångs
ერი nation
ერიზიპელოიდი svinros, erysipeloid
ერითროციტი erytrocyt
ერიკა ljung
ეროგენული erogen
ეროვნება nationalitet, folkeslag
ეროვნული nationell
ეროზია erosion
ეროტიკა erotik
ეროტიკული erotisk
ეს den, det

denne, detta
ესენი dessa
ესთეტიკა estetik
ესთეტიკური estetisk
ესკადრონი skvadron
ესკალატორი rulltrappa
ესკალაცია eskalation, upptrappning
ესკალირება eskalera

eskalering
ესკაპადა eskapad
ესკიზი skiss
ესკიმოსი eskimå
ესკორტი eskort
ესკორტირება eskortera
ესოდენ såpass
ესპანელი spanjor
ესპანურენოვანი spanskspråkig
ესპანური spansk
ესპერანტო esperanto
ესტაფეტა stafett
ესტონელი estländare
ესტონური estländsk
ეტაპი etapp
ეტაპობრივად etappvis, gradvis, stegvis
ეტაპობრივი etappvis, gradvis, stegvis
ეტიკეტი etikett
ეტიმოლოგია etymologi
ეტიმოლოგიური etymologisk
ეტლი vagn
ეფემერული efemär
ეფექტი effekt
ეფექტური effektiv, effektfull
ეფექტურობა effektivitet, effektfullhet
ექვსასი sexhundra
ექვსბორბლიანი sexhjulig
ექვსგვერდა sexsidig
ექვსდღიანი sexdagars
ექვსთვიანი sexmånaders

ექვსი sex
ექვსკუთხა sexhörnig, sexkantig,

sexkantad
ექვსკუთხედი sexhörning, sexkant, hexagon
ექვსმაგი sexdubbel, sexfaldig
ექვსნიშნა sexsiffrig
ექვსსაათიანი sextimmars
ექვსსართულიანი sexvånings
ექვსსიმიანი sexsträngad
ექვსღერძიანი sexaxlig
ექვსცილინდრიანი sexcylindrig
ექვსწახნაგა hexaeder
ექვსწლიანი sexårig
ექვსჯერ sex gånger
ექვსჯერადი sexdubbel
ექთანი sköterska, sjuksköterska,

sjuksyster, hälsosyster,
sjukvårdare, sjukvårdarinna,
sjukvårderska

ექიმბაში kvacksalvare, kvacksalverska
ექიმბაშობა kvacksalveri
ექიმი läkare, doktor
ექინოკაქტუსი igelkottskaktus
ექო eko, återklang, genljud
ექსკავატორი grävmaskin
ექსკლუზიური exklusiv
ექსკრემენტი exkrement
ექსკურსია exkursion, tur
ექსკურსიამძღოლი vägledare, vägvisare
ექსლიბრისი bokägarmärke, exlibris
ექსპანსია expansion
ექსპანსიონიზმი expansionism
ექსპატრიაცია expatriera
ექსპედიცია expedition, färd
ექსპერიმენტატორი experimentator
ექსპერიმენტი experiment, försök, prov
ექსპერიმენტული experimentell
ექსპერტი expert
ექსპერტიზა expertis
ექსპლუატაცია exploatering
ექსპლუატირება exploatera

exploatering
ექსპოზიცია exposition
ექსპონატი utställningsföremål
ექსპონენტი exponentialfunktion
ექსპონენტური exponentiell
ექსპონირება exponera
ექსპონომეტრი exponeringsmätare
ექსპორტერი exportör
ექსპორტი export, utförsel, exporthandel
ექსპორტირება exportera, utföra
ექსპრეზიდენტი expresident
ექსპრესი express

ერთხმა ექსპრესი
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ექსპრესიონიზმი expressionism
ექსპრესიონისტი expressionist
ექსპროპრიაცია expropriation
ექსტერიერი exteriör
ექსტრა extra
ექსტრავაგანტური extravagant
ექსტრაორდინარული extraordinär
ექსტრაპოლაცია extrapolation
ექსტრაპოლირება extrapolera
ექსტრაქტი extrakt
ექსტრემალური extrem
ექსტრემიზმი extremism
ექსტრემისტი extremist
ექსტრემისტული extremistisk
ექსცენტრიკი excentriker
ექსცენტრული excentrisk
ექსჰიბიციონიზმი exhibitionism
ექსჰიბიციონისტი exhibitionist, blottare
ექსჰიბიციონისტური exhibitionistisk
ეშაფოტი schavott
ეშვი huggtand, rovtand
ეშმაკი djävul, fan, satan
ეშმაკისეული diabolisk, djävulsk
ეშმაკობა finurlighet
ეშმაკუნა djävulunge
ეშმაკური finurlig
ეშხი charm
ეშხიანი charmant, charmerande,

charmfull
ეჭვგარეშე otvivelaktig, viss, tvivelfri,

tvivelsfri
ეჭვი misstanke, tvekan, tvivel
ეჭვიანი svartsjuk, misstankefull,

misstankesjuk
ეჭვიანობა svartsjuka
ეჭვმიტანილი misstänkt
ეხლანდელი nuvarande
ვაგზალი station, terminal
ვაგინალური vaginal
ვაგინიტი slidkatarr
ვაგონი vagn
ვაგონმშენებელი vagnbyggeri
ვაგონშემკეთებელი vagnverkstad
ვადა termin

tidsfrist
ვადაგადაცილებული förfallen, ogiltig
ვადაგასული förfallen, ogiltig
ვადამდელი tidig
ვაზა vas
ვაზელინი vaselin
ვაზი vinranka, vinplanta
ვაზნა patron
ვაკანსია vakans

ვაკანტური vakant, obesatt
ვაკე slätt, slättland,

slättlandsområde,
slättlandsregion, stäpp

ვაკუოლი vakuol
ვაკუუმი vakuum
ვალდებულება plikt, förpliktelse, skyldighet,

skyldighetsplikt
ვალდებული skyldig, förpliktad
ვალენტინობა alla hjärtans dag
ვალენტობა valens
ვალერიანა vänderot
ვალეტი knekt
ვალი gäld, skuld
ვალმოხდილი gäldfri
ვალსი vals
ვალუტა valuta
ვამპირი blodsugare, vampyr
ვანადიუმი vanadin
ვანდალიზმი vandalism
ვანდალური vandalisk
ვანილი vanilj
ვაჟი son
ვაჟიშვილი ungkarl

son
ვაჟკაცობა manlighet
ვაჟკაცური manlig, manhaftig
ვარანი varan
ვარაუდი gissa

gissningsarbete
ვარგისი användbar, brukbar

giltig
ვარგისიანობა giltighet

brukbarhet, användbarhet,
användlighet

ვარდი ros
ვარდისფერი rosa, rosafärgad, rosenfärgad,

rosenröd, ljusröd
ვარდკანაფა hampflockel
ვარდკაჭაჭა cikoria
ვარდნა falla

sjunka, stupa
fall

ვარდნარი rosarium, rosenträdgård
ვარდობისა maj
ვარვარება glöda
ვარიანტი variant
ვარიაცია variation
ვარსკვლავებიანი stjärnefull, stjärnefylld,

stjärnfull, stjärnfylld
ვარსკვლავთთაყვანისმცემელიstjärndyrkare
ვარსკვლავთთაყვანისცემა stjärndyrkan

ექსპრესიონიზმი ვარსკვლავთთაყვანისცემა
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ვარსკვლავთმრიცხველი stjärntydare, stjärnekikare,
stjärnskådare

ვარსკვლავი stjärna
diva, kändis

ვარსკვლავისებრი stjärnformad, stjärnformig,
stjärnaktig, stjärnlik,
stjärnliknande

ვარცხნა frisera, kamma
ვარცხნილობა frisyr, hårfrisyr
ვარხვი pelikan, pelikanfågel
ვარჯი trädkrona
ვარჯიში träna, öva

träning, övning, idrottsövning
ვასაკა lövgroda, trädgroda
ვასალი vasall
ვატი watt
ვატმანი spårvagnsförare
ვატმეტრი wattmeter
ვაფლი våffla
ვაქცინა vaccin
ვაქცინაცია vaccination
ვაშა hurra
ვაშლატამა nektarin
ვაშლი äpple
ვაშლისებრი äpplelik
ვაციწვერა fjädergräs
ვაჭარი köpman, handlare,

handelsman
ვაჭრობა handla

handel
ვახშამი aftonmåltid, kvällsmat,

kvällsmåltid
ვებდიზაინი webbdesign
ვეგეტარიანელი vegetarian
ვეგეტარიანული vegetariansk
ვეგეტაციური vegetativ
ვედრება bönfalla, vädja
ვედრო hink
ვეებერთელა diger, stor, väldig, jättestor
ველი fält
ველობი glänta
ველობილიკი cykelväg, cykelbana
ველოკროსი cykelcross
ველომაღაზია cykelaffär
ველომოყვარული amatörcyklist
ველოსახელოსნო cykelverkstad
ველოსიპედი cykel
ველოსიპედისტი cyklist
ველოსპორტი cykelsport
ველოტრეკი cykelbana
ველური vild
ველურობა vildhet
ვენა ven

ვენახი vingård
ვენერიული venerisk
ვენეროლოგი venereolog
ვენეროლოგია venereologi
ვენტილატორი ventilator
ვენტილაცია ventilation
ვენტილი ventil
ვერა nej, ej

icke, inte
ვერაგი brutal, bestialisk
ვერაგობა brutalitet
ვერაგული brutal, bestialisk
ვერავითარი ingen
ვერავინ ingen
ვერანაირი ingen
ვერანდა veranda
ვერასოდეს aldrig
ვერაფერი ingenting
ვერდამტკიცებადი obevislig, obevisbar
ვერდანახული usedd
ვერდაფასება underskatta, undervärdera

undervärdering
ვერდიქტი dom
ვერთქმული osagd, outtalad
ვერონიკა veronika
ვერსად ingenstans
ვერსაიდან från ingenstans
ვერსია version
ვერტიკალურად lodrätt
ვერტიკალური lodrät, vertikal, vinkelrät,

upprättstående
ვერშემდგარი misslyckad
ვერცერთი ingen
ვერცხლი silver
ვერცხლისმჭედელი silversmed, silverarbetare
ვერცხლისფერთმიანი silverhårad, silverhårig,

silverblond
ვერცხლისფერი silverfärgad, silvergrå, silvervit
ვერცხლისწყალი kvicksilver
ვერცხლისწყლისებრი kvicksilveraktig,

kvicksilverartad
ვერძი vädur
ვერხვი asp
ვერხვნარი asplund, aspeskog
ვესტიბიული förhall
ვეტერანი veteran
ვეტერინარი veterinär, djurläkare
ვეტერინარია veterinärmedicin
ვეტო veto
ვეფხვი tiger
ვეფხვისებრი tigerliknande, tigeraktig
ვეფხვისზოლებიანი tigerstrimmig
ვექილი advokat, sakförare

ვარსკვლავთმრიცხველი ვექილი
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ვექტორი vektor
ვეღარაფერი ingenting
ვეშაპი val
ვიბრატორი vibrator
ვიბრაცია vibration
ვიბრომასჟი vibrationsmassage
ვიდეო video
ვიდეოაღჭურველობა videoutrustning
ვიდეოგადაღება videoupptagning,

videoövervakning
ვიდეოკამერა videokamera
ვიდეოკასეტი videokassett
ვიდეოკონფერენცია videokonferens
ვიდეომაგნიტოფონი videobandspelare
ვიდეომაღაზია videobutik
ვიდეომეთვალყურეობა kameraövervakning,

tvövervakning,
videoövervakning

ვიდეომოყვარული videoamatör
ვიდეოტელეფონი videotelefon
ვიდეოტელეფონია videotelefoni
ვიდეოტექნიკა videoteknik
ვიდეოფილმი videofilm
ვიდეოფირი videoband
ვიდეოჩანაწერი videoupptagning
ვიდრე än
ვიეტნამელი vietnames
ვიეტნამური vietnamesisk
ვიზა visum
ვიზიტი besök, visit
ვიზუალიზება visualisera
ვიზუალიზებული visualiserad
ვიზუალური visuell
ვითარება förhållande, ställning
ვითარცა som
ვიკინგი viking
ვიკუნია vikunja
ვილა villa
ვინ vem
ვინაიდან emedan
ვინაობა identitet
ვინილი vinyl
ვინმე någon
ვინც vem

som
ვიოლინო fela, fiol, violin
ვირზაზუნა murmeldjur
ვირთაგვა råtta
ვირთევზა torsk
ვირთხა råtta
ვირთხისებრი råttaktig, råttlik, råttliknande
ვირი åsna
ვირისტერფა hästhov, hästhovsört

ვირტუალური virtuell
ვირტუოზი virtuos
ვირტუოზული virtuos
ვირუსი virus
ვირუსოლოგი virolog
ვირუსოლოგია virologi
ვირუსოლოგიური virologisk
ვისი vems
ვისკი whisky
ვიტამინი vitamin
ვიტრინა butikfönster, butiksfönster
ვიქტორინა frågesport
ვიღაცა någon

vem som helst
ვიცეპრეზიდენტი vicepresident
ვიწრო trång, smal, tunn
ვიწროდ trångt
ვიწროთეძოიანი smalhöftad
ვნება såra

lidelse, passion
ვნებადამცხრალი lidelselös, lidelsefri,

passionlös, passionslös
ვნებადი sårbar
ვნებათაღელვა sinnesrörelse
ვნებიანი lidelsefull, lidelsefylld,

passionerad, passionfull,
passionfylld, passionsfull,
passionsfylld

ვოკალი sångröst, sångstämma
ვოკალისტი vokalist, refrängsångerska
ვოკალური vokalisk
ვოლანი fjäderboll, badmintonboll
ვოლიერი voljär
ვოლტი volt
ვოლტმეტრი voltmeter
ვოლფრამი volfram
ვოტუმი votum
ვრცელი extensiv, omfattande
ვუალი slöja, flor
ვულგარული vulgär
ვულვა vulva, blygd
ვულკანი vulkan
ვულკანიზაცია vulkanisering
ვულკანიზება regummera
ვულკანიზმი vulkanism
ვულკანოლოგი vulkanolog
ვულკანოლოგია vulkanologi
ვულკანოლოგიური vulkanologisk
ვულკანური vulkanisk
ვუნდერკინდი underbarn
ზავი vapenvila, vapenstillestånd
ზაზუნა hamster
ზალპი skott

ვექტორი ზალპი
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ზამბარა fjäder
ზამბახი iris, svärdslilja
ზამთარგამძლე vinterhärdig
ზამთარი vinter
ზანგი neger
ზანდუკი kista
ზანტი lat
ზარალი skada, ogagn, förlust
ზარაფხანა myntverk
ზარბაზანი kanon
ზარი klocka

ringklocka
ზარმაცა sengångare
ზარმაცი lat
ზარმაცობა dagdriveri
ზარნაშო berguv
ზაფრანა krokus, saffran
ზაფრანისფერი saffranfärgad, saffrangul,

krokusfärgad
ზაფხული sommar
ზაფხულში på sommaren
ზეადამიანი övermänniska
ზეადამიანური övermänsklig
ზებგერითი supersonisk
ზებრა sebra, zebra
ზებრისებრი sebralik, sebraliknande
ზებრისზოლებიანი sebrastrimmig
ზებუნებრივი övernaturlig
ზეგ övermorgon
ზეგავლენა påverka

påverkning
ზეგამტარი supraledare
ზეგამტარობა supraledning
ზეგანი högslätt
ზედ uppå, över
ზედა övre
ზედამხედველი uppsyningsman
ზედამხედველობა uppsyn
ზედაპირი överyta
ზედაპირული ytlig

svepande
ზედაპირულობა ytlighet
ზედატანი kofta
ზედგამოჭრილი påfallande lik
ზედენადობა suprafluiditet
ზედიზედ i rad
ზედმეტი överflödig

onödig, obehövlig
ზედმიწევნითი omständlig, utförlig
ზედნაშენი överbyggnad
ზევით upp

uppe

ზეთანამედროვე högmodern, supermodern,
toppmodern

ზეთი olja
ზეთისხილი oliv, oljeträd
ზეთისხილისფერი olivfärgad, olivgrön
ზეთოვანი oljeaktig
ზეიმი fira, festa
ზეკარი bergspass
ზემგრძნობიარე överkänslig
ზემგრძნობიარობა överkänslighet
ზემდგომი ovanstående
ზემიწიერი överjordisk
ზემო övre
ზემოაღნიშნული ovannämnd, ovanstående
ზემოდან ovanifrån

utanpå
ზემოთ ovanför
ზემოთაღნიშნული ovannämnd, ovanstående
ზემოთმოყვანილი ovannämnd, ovanstående
ზემოქმედება påverka
ზემოხსენებული ovannämnd, ovanstående
ზენაქარი sefyr
ზენიტი zenit, höjdpunkt, middagshöjd
ზეპატრიოტი superpatriot
ზეპირად utantill
ზეპირი muntlig
ზეპირსიტყვიერება talspråklighet
ზეპირსიტყვიერი muntlig, talspråklig
ზერელე svepande
ზესაიდუმლო superhemlig
ზესახელმწიფო supermakt
ზესწრაფი blixtsnabb
ზეცა himmel
ზეციერი himmelsk
ზეციური himmelsk
ზეწარი lakan
ზეწოლა pressa, trycka

press, tryck
ზვავი lavin, skred, snöskred
ზვავისებრი lavinartad, lavinlik
ზვავსაშიში lavinfarlig
ზვავსაშიშროება lavinrisk, skredrisk
ზვავუსაფრთხოება rassäkerhet, skredsäkerhet
ზვიგენი haj
ზიანი skada
ზიარჭურჭელი kommunicerande kärl
ზიგზაგი sicksack
ზიგზაგისებრი sicksackformad,

sicksackformig, sicksackartad
ზიგოკაქტუსი julkaktus
ზიგოტა zygot
ზიდვა bära
ზიზილა tusensköna

ზამბარა ზიზილა
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ზიზღი förakt, avsky
ზლაზნია dorsk
ზმნა verb
ზმნიზედა adverb
ზმნისართი adverb
ზნედაცემული amoralisk, omoralisk
ზნეკეთილი sedlig
ზნემაღალი sedlig
ზნეობა sedlighet, moral
ზნეობაშერყეული amoralisk, omoralisk
ზნეობრივი sedlig, moralisk
ზნეობრიობა sedlighet
ზოგადადამიანური allmänmänsklig
ზოგადთეორიული allmänteoretisk
ზოგადი allmän, generell
ზოგადსაგანმანათლებლო allmänbildande
ზოგადსაკაცობრიო allmänmänsklig
ზოგადსამეცნიერო allmänvetenskaplig
ზოგადქრისტიანული allmänkristlig
ზოგან någonstädes
ზოგი någon
ზოგიერთი någon
ზოგჯერ emellanåt, då och då, ibland
ზოდი tacka
ზოდიაქო djurkrets
ზოლებიანი strimmig, strimmad
ზოლი strimma, remsa
ზომა storlek

dimension
mått
åtgärd

ზომიერება måttlighet
ზომიერი moderat, måttlig, rimlig
ზონა zon
ზონარი band
ზონარკუდა gördelsvans
ზონდი sond
ზონდირება sondera
ზოოლოგი zoolog
ზოოლოგია zoologi
ზოოლოგიური zoologisk
ზოომაღაზია djuraffär
ზოოპალეონტოლოგია djurpaleontologi
ზოოპარკი djurpark, zoo
ზოოპლანქტონი djurplankton
ზრახვა avsikt, syfte
ზრდა stiga, öka, växa

ökning, växt
ზრდადი ökande, växande
ზრდასრული vuxen, fullvuxen, färdigvuxen
ზრდასრულობა fullvuxenhet
ზრდილობა hövlighet
ზრდილობიანი hövlig

ზრუნვა sörja, sköta, passa, vårda
omsorg
sköt, skötsel

ზუთხვა plugga
ზუთხი stör, störfisk
ზუმფარა sandpapper
ზურგზე bakpå
ზურგი rygg

bak
ზურგშექცევა vände ryggen
ზურგჩანთა ränsel, ryggsäck
ზურგჩანთამოკიდებული ryggsäckbärande
ზურმუხტი smaragd
ზურმუხტისებრი smaragdartad
ზურმუხტისფერი smaragdfärgad, smaragdgrön
ზუსტად precis
ზუსტი noggrann, precis, exakt,

ordrätt
ზღაპარი äventyr, fabel, fabelhistoria,

fabelsaga
ზღაპრული sagolik, fabelaktig
ზღარბაბუზი parasitfluga
ზღარბასოკო taggsvamp
ზღარბთევზა igelkottfisk, taggfisk
ზღარბი igelkott
ზღვა hav, sjö
ზღვაოსნობა sjöfart, skeppsfart,

sjösamfärdsel
ზღვარი gräns, limit
ზღვისიქითა översjöisk
ზღვისიქითური översjöisk
ზღვისპირა kustnära
ზღვისპირეთი kustområde
ზღვისპირული kustnära
ზღვისფერი havsblå, sjöblå, sjöfärgad
ზღვისქვეშა undersjöisk
ზღვრული närgränsande
ზღმარტლი mispel
ზღუდე stängsel
ზღურბლი tröskel, dörrtröskel
თაბაშირი gips
თაგვი mus, möss
თაგვიკუდა råttsvans, muserumpa
თაგვისარა stickmyrten
თაგვსაფენი musmatta
თაგვფრინველი musfågel
თაგუნია mus, möss
თავად själv
თავადაზნაურობა adel
თავადაზნაურული adelig
თავადი furste
თავადიშვილი fursteson, adelsbarn
თავადიშვილობა adelhet
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თავაზიანი hövlig
თავაზიანობა hövlighet
თავაშვებული lösaktig
თავბრუდამხვევი hissnande
თავბრუდახვევა hissna
თავგადასავალი äventyr
თავგამეტებული ivrig
თავგამოდება iver
თავგამოდებული ivrig
თავგანწირვა offervilja
თავგანწირული uppoffrande
თავგანწირულობა offervilja
თავგასული lösaktig
თავგზააბნეული rådlös, rådvill
თავდადებული uppoffrande
თავდადებულობა offervilja
თავდავიწყება självförglömmelse
თავდამსხმელი angripare
თავდაპირველად först
თავდაპირველი ursprunglig
თავდასხმა angrepp, attack, överfall,

offensiv
attentat
angripa, attackera

თავდასხმითი offensiv
თავდაუდებელი ivrig
თავდაუზოგავი ivrig
თავდაუჭერელი obehärskad
თავდაცვა defensiv, försvar, självförsvar,

värn
თავდაცვითი defensiv, försvarsmässig
თავდაცვისუნარიანი försvarsduglig
თავდაცვისუნარიანობა försvarsförmåga,

försvarsduglighet
თავდაჭერილი behärskad
თავდაჭერილობა självbehärskning
თავდაჯერება självsäkerhet
თავდაჯერებული självsäker
თავდაჯერებულობა självsäkerhet
თავდება borgen
თავდებობა borgen
თავზარდაცემა förfära
თავზარდაცემული förfärad
თავზარი förfäran
თავზე över, uppå, ovanpå
თავზეხელაღებული halslös
თავთავი ax
თავთხელი grund
თავი huvud

kapitel
თავიანთი sina
თავიდათავი primärkälla

თავიდან först
ånyo, åter

თავისებურება egenart, egenhet, säregenhet
თავისებური egenartad, egendomlig,

säregen
თავისთავად naturligt, självsagd
თავისი egen

sin, sitt
თავისით på egen hand
თავისმომაბეზრებელი gnällig
თავისტკივილი huvudvärk
თავისუფალი fri, ledig, obesatt, lös, obunden
თავისუფლება frihet
თავკაცი förman
თავკომბალა grodyngel
თავლა stall
თავმდაბალი ödmjuk
თავმდაბლობა ödmjukhet
თავმოკვეთილი halshuggen
თავმომწონე egenkär, självgod
თავმოტვლეპილი flintskallig
თავმოყვარე egenkär
თავმოყვარეობა egenkärlek
თავმოყრა samla
თავმოყრილი samlad
თავმოწონება självgodhet
თავმჯდომარე förman
თავმჯდომარეობა förmanskap
თავსართი prefix
თავსატეხი huvudbry, huvudbryderi
თავსაფარი huvudduk
თავსახური lock
თავსებადი förenlig, kompatibel
თავსებადობა kompatibilitet
თავსისხლა blodtopp, blodtoppsört
თავფურცელი titelsida, titelark, titelblad
თავქარიანი lättfärdig, tanklös
თავქუდმოგლეჯილი hastig
თავყვითელა korsört
თავშავა mejram
თავშეკავება måttlighet
თავშეკავებული måttfull, återhållsam,

förbehållsam, tillbakahållen
självbehärskad

თავშეკავებულობა behärskning
თავშესაფარი asyl
თავშესაყარი samlingsställe
თავშეუკავებელი obehärskad, oförbehållen,

oförbehållsam, oåterhållsam
თავშეუკავებლობა obehärskning,

oförbehållsamhet
თავჭედილა panterflugsvamp
თავხედი respektlös
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თავხედობა fräckhet
თავხედური respektlös
თათბირი konferens
თათი tass
თათმანი tumvante
თაიგული bukett
თალგამი rova
თალგამურა kålrot
თამადა toastmaster
თამამი djärv, dristig, modig, tapper
თამარინდი tamarind
თამაში leka, spela

lek, spel
თამბაქო tobak
თან och

dessutom
თანაავტორი medförfattare
თანაარსებობა koexistera, samexistera

koexistens, samexistens
თანაბარი jämn
თანაბარუფლებიანი jämnberättigad, likaberättigad,

likberättigad
თანაბარუფლებიანობა jämställdhet
თანაბრალდებული medtilltalad, medanklagad
თანაბრალეულობა medskuld
თანაგამომცემელი medutgivare
თანაგრძნობა kondoleans, medlidande,

solidaritet
თანაგუნდელი lagkamrat
თანადამაარსებელი medstiftare
თანადამნაშავე medskyldig
თანადაფინანსება delfinansiera, medfinansiera

medfinansiering,
delfinansiering,
samfinansiering

თანადგომა bistå, biträda
bistånd, biträde, medstånd

თანადობა motsvara
motsvarighet

თანავარსკვლავედი stjärnbild, stjärnkonstellation
თანაზომადი jämförbar, jämförlig,

kommensurabel, komparabel
თანაზომადობა jämförbarhet,

kommensurabilitet
თანაინვესტორი medinvesterare
თანაკლასელი klasskamrat
თანაკონკურენტი medkonkurrent
თანაკურსელი kurskamrat
თანამამრავლი faktor

თანამგზავრი satellit
reskamrat, följeslagare,
ledsagare, ledsagarinna,
medpassagerare, medresenär,
resevän, reseväninna

თანამგზავრული satellitisk
თანამგრძნობი medlidsam
თანამდგომი medståndare, medstånderska
თანამდებობა befattning, ämbete
თანამდებობრივი ämbetsmässig
თანამებრძოლი stridskamrat
თანამეგობრობა samvälde
თანამედროვე modern, samtidig, nutidig,

nutidsmässig
თანამედროვეობა samtidighet
თანამემამულე landsman
თანამემკვიდრე medarvinge, medarvtagare
თანამეპატრონე delägare, meddelägare,

medägare
თანამესაკუთრე delägare, meddelägare,

medägare
თანამზრახველი meddelaktig
თანამოაზრე meningsvän
თანამობინადრე rumkamrat
თანამოვარჯიშე träningskamrat
თანამოთამაშე medspelare, medspelarinna
თანამონაწილე meddelaktig
თანამონაწილეობა meddelaktighet
თანამოსაუბრე samtalspartner
თანამოსაუზმე bordskavaljer
თანამოსახელე namne, namnkamrat
თანამოქალაქე medborgare
თანამფლობელი delägare, meddelägare,

medägare
თანამფლობელობა delägarskap, meddelägarskap,

samägarskap
თანამშრომელი anställd, arbetstagare

arbetskamrat, medarbetare
თანამშრომლობა samarbeta, samverka

samarbete, kooperation
თანამცხოვრები sambo
თანამწარმოებელი medproducent
თანაორგანიზატორი medarrangör
თანაპარტიელი partikamrat, partikollega
თანაპასუხისმგებელი medansvarig
თანაპასუხისმგებლობა delansvar, medansvar,

medansvarighet
თანარედაქტორი medredaktör
თანასკოლელი skolkamrat, skolevän
თანასწორი lik
თანასწორობა jämlikhet, jämställdhet
თანატოლი jämgammal, jämngammal,

jämnårig

თავხედობა თანატოლი

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 67



თანაფარდობა förhållande, relation
თანაშემქნელი medskapare
თანაშემწე assistent, medhjälpare
თანაც dessutom
თანაცხოვრება samliv, samlevnad,

sammanlevnad
თანაწამყვანი medprogramledare
თანახმა enig
თანახმად enligt
თანდათან gradvis, stegvis, småningom
თანდათანობითი etappvis, gradvis
თანდართული bifogad
თანდაყოლილი medfödd
თანმიმდევრობა följd, sekvens
თანმიმდევრული följdriktig, konsekvent,

koherent, sammanhängande,
sekventiell, sammanhängig

თანმიმდევრულობა konsekvens, sammanhang
თანმხლები medföljare, medföljarinna,

medföljerska
თანხა belopp, penningbelopp
თანხვედრა sammanfall

sammanfalla
თანხლება följa, medfölja
თანხმობა enighet, samtycke, överens
თანხმოვანი medljud, konsonant
თაობა generation, släktled
თარგმანი översättning
თარგმნა översätta, tolka
თარგმნადი översättbar
თარეში husera

husering
თართი stör, störfisk
თარიღი datum
თარო hylla
თაროედი reol, bokreol
თარჯიმანი översättare, tolk, translator,

tolkarinna, tolkerska,
översättarinna

თასი bägare
skål

თასმა bändel, bändelband
თაფლაკვერი pepparkaka
თაფლი honung
თაფლისფერი honungsfärgad
თაფლუჭი mjöd
თაღი båge
თაღისებრი bågformig, bågig, båglik
თაღლითი bedragare, svindlare
თაღლითობა bedrägeri, fusk, svindel
თაღლითური bedräglig, svindelaktig,

svindelartad
თაღოვანი bågformig, bågig, båglik

თაყვანება beundra, dyrka, tillbedja
beundran, tillbedjan

თაყვანი bock
თაყვანისმცემელი beundrare, dyrkare
თაყვანისცემა beundra, dyrka, tillbedja

beundran, tillbedjan
თაყვანსაცემი adorabel, dyrkansvärd,

tillbedjansvärd,
tillbedjansvärdig

თახვი bäver
თბილი varm
თბილსისხლიანი varmblodig
თბილსისხლიანობა varmblodighet
თბობალანსი värmebalans
თბოგამტარობა värmeledningsförmåga
თბოგამძლე värmetålig
თბოგანაწილება värmefördelning
თბოდამუშავება värmebehandling
თბოელექტროსადგური värmekraftverk
თბოენერგია värmeenergi
თბოიზოლაცია värmeisolation
თბომავალი diesellok
თბოსადგური värmekraftverk
თბოუნარიანობა värmevärde
თეატრალიზება teatralisera
თეატრალიზებული teatraliserad
თეატრალური teatralisk

teatermässig
თეატრი teater
თებერვალი februari
თევზაობა fiska
თევზეული fisk, fiskeprodukt
თევზი fisk
თევზიანი fiskrik
თევზსაშენი fiskodlingsanstalt
თევზჭერა fiskeri, fiskfångst
თეზისი tes
თეთრანა polarhare
თეთრეკალა bocktörne, fasanbuske
თეთრეული sängkläder
თეთრზოლებიანი vitstrimmig
თეთრთავა vithövdad
თეთრთმიანი vithårig
თეთრი vit
თეთრკუდა vitsvansad, vitsvansig
თეთრლაქებიანი vitfläckig
თეთრულა kålfjäril
თეთრყვავილა snödroppe, snöklocka

vitblommig
თეთრწვერა vitskäggad, vitskäggig,

silverskäggig
თეთრწვერიანი vitskäggad, vitskäggig
თეიზმი teism
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თეისტი teist
თეისტური teistisk
თელა alm, almträd
თელამუში alm, almträd
თემა ämne, tema
თემატიკა tematik
თემატური tematisk, ämnesmässig
თეოკრატია teokrati
თეოლოგი teolog
თეოლოგია teologi
თეოლოგიური teologisk
თეორემა teorem
თეორეტიკოსი teoretiker
თეორია teori
თეორიულად teoretiskt
თეორიული teoretisk
თეოსოფი teosof
თეოსოფია teosofi
თერაპევტი allmänläkare, allmänpraktiker,

terapeut
თერაპია terapi
თერთმეტი elva
თერთმეტსაათიანი elvatimmars
თერთმეტწლიანი elvaårig
თერმობირთვული termonuklear
თერმოგრაფი termograf
თერმოგრაფია termografi
თერმოგრაფიული termografisk
თერმოდინამიკა termodynamik
თერმოდინამიკური termodynamisk
თერმოელემენტი termoelement
თერმოელექტრობა termoelektricitet
თერმოელექტრული termoelektrisk
თერმომეტრი temperaturmätare,

värmemätare, termometer
თერმორეგულაცია termoreglering,

termoregulation,
värmereglering

თერმოსი termos, termosflaska
თერმოსტაბილური termostabil
თერმოსტატი termostat
თერმოსფერო termosfär
თერმოქიმია termokemi
თერმოქიმიური termokemisk
თერმული termisk
თესვა så
თესლი frö, säd

sädesvätska, sperma
თეფში tallrik, fat, asjett
თექვსმეტი sexton
თექვსმეტობითი hexadecimal
თექვსმეტწლიანი sextonårig
თეძო höft

თვალგამჭრიახი skarpsynt, loögd, skarpögd
თვალგამჭრიახობა skarpsynthet, skarpögdhet
თვალებდაწითლებული rödögd
თვალთახედვა synfält
თვალთვალი övervaka, smygtitta
თვალთმაქცობა hyckleri
თვალი öga
თვალსაზრისი ståndpunkt, synpunkt

mening, syn
თვალსაჩინო synlig
თვალსაჩინოება lättöverskådlighet
თვალუწვდენელი oöverskådlig, oöverskådbar,

oöverblickbar
თვალუწვდენელობა oöverskådlighet
თვალუწვდენლობა oöverskådlighet
თვალშისაცემი iögonfallande, påfallande
თვალცრემლიანი surögd, tårögd
თვალწარმტაცი bedårande, betagande,

charmant, charmerande,
charmfull

თვალწინ påsyn
თვალჭყეტია tjockfot
თვე månad
თვეობით månadsvis
თვით själv
თვითაალება självantända

självantändning
თვითანალიზი självanalys
თვითაღიარება själverkännande
თვითაღიარებული själverkänd
თვითაღქმა självuppfattning
თვითბლოკადა självblockad
თვითგადარჩენა självräddning
თვითგამდიდრება självberikning
თვითგამოცხადებული själverkänd
თვითგამოხატვა självuttryck
თვითგანადგურება självtillintetgörelse
თვითგანათლება självutbildning
თვითგანაყოფიერება självbefruktning
თვითგანახლება självförnyelse
თვითგანვითარება egenutveckling,

självutveckling
თვითგანკარგვა självförvaltning
თვითგანცდა självupplevelse
თვითგანწმენდა självrensning
თვითგორია sparkcykel
თვითდაზღვევა självförsäkring
თვითდაკავებული självupptagen
თვითდამიზნადი målsökande
თვითდამტვერვა självpollinering,

självpollination
თვითდარწმუნებული självmedveten, självsäker
თვითდარწმუნებულობა självsäkerhet
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თვითდაფინანსება självfinansiering
თვითდაჯერებული självmedveten, självsäker
თვითდაჯერებულობა självsäkerhet
თვითდიაგნოზი självdiagnos
თვითდისციპლინა självdisciplin
თვითიდენტიფიკაცია självidentifiering
თვითიზოლაცია självisolering
თვითინდუქცია självinduktion
თვითირონია självironi
თვითკმარი självtillfreds, självbelåten
თვითკმაყოფილება självtillfredställelse,

självbelåtenhet
თვითკმაყოფილი självtillfreds, självbelåten
თვითკონტროლი självkontroll
თვითკრიტიკა självkritik
თვითკრიტიკული självkritisk
თვითლიკვიდაცია självtillintetgörelse
თვითმავალი självgående
თვითმართველობა självstyre, självstyrelse
თვითმარქვია själverkänd
თვითმგორავი sparkcykel
თვითმიზანი självmål
თვითმკვლელი självmördare,

självmördarinna,
självmörderska

თვითმკვლელობა självmord
თვითმკურნალობა självbehandling, självkur
თვითმომარაგება självförsörjning
თვითმომსახურება självbetjäning
თვითმფრინავი flyg, flygplan
თვითმყოფადობა ursprunglighet
თვითმხილება självavslöjande
თვითმხილველი ögonvittne
თვითნაბადი gedigen
თვითნაკეთი självgjord, självlagad
თვითნასწავლი självlärd
თვითნაწერი självskriven
თვითნებობა självrådighet
თვითნებურად godtyckligtvis
თვითნებური egenmäktig, egensinnig,

egenrådig
თვითნებურობა självrådighet, egenrådighet
თვითონ själv
თვითორგანიზაცია självorganisering
თვითრეალიზაცია självrealisation
თვითრეგულაცია självregulation
თვითრეგულირებადი självreglerande
თვითრეკლამა självreklam
თვითუზრუნველყოფა självförsörjning
თვითღირებულება självkostnad, självkostnadspris
თვითშეგნება självmedvetenhet
თვითშეზღუდვა självbegränsning
თვითშეუღლებული hermitesk

თვითშეფასება självvärdering,
självuppskattning,
självbedömning

თვითშეყვარებული självförälskad
თვითცენზურა självcensur
თვინიერი tam
თვისება egenskap
თვისობრივი kvalitativ
თვიური månatlig

menstruation
თვლა beräkna, räkna, kalkylera

beräkning
თვლადი uppräknelig, beräkenbar,

beräkningsbar
თვლადობა uppräknelighet,

beräkenbarhet,
beräkningsbarhet

თვლემა dåsa, slumra, halvsova,
småsova

თვრამეტი arton
თიაქარი bråck, brock
თიბათვე juni
თივა hö
თივაჭამია stövlus, stövslända
თითბერი mässing
თითბრისებრი mässingsaktig
თითბრისფერი mässingsfärgad, mässingsgul
თითი finger
თითისტარი slända
თითოეული varje
თითოჯერ en gång
თითქმის nästan
თითქოს som
თიკანი killing
თილისმა maskot, talisman
თინუსი tonfisk
თირეოიდიტი sköldkörtelinflammation
თირკმელი njure
თირკმლისებრი njurformad, njurformig
თიხა lera, lerjord
თმა hår
თმაჭაღარა gråhårig
თოვა snöfall
თოვლი snö
თოვლიანი snörik, snöfull, snöbeklädd,

snöbelagd, snöbetäckt
თოვლისებრი snöaktig, snöartad
თოთხმეტი fjorton
თოთხმეტწლიანი fjortonårig
თოკი rep, snöre
თოლია mås
თონე bagarstuga, bageri
თორიუმი torium
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თორმეტი tolv
თორმეტსაათიანი tolvtimmars
თორმეტწლიანი tolvårig
თოფი gevär
თოფიანი gevärsbeväpnad
თოფისწამალი krut
თოხი hacka
თოხიტარა stjärtmes
თოხნა hacka
თოჯინა docka
თოჯინისებური dockaktig, docklik
თრევა dra, draga
თრთვილი rimfrost
თრთოლა darra
თრია sisel
თრიმვლა garva
თრიმლი perukbuske
თრომბი tromb, blodpropp
თრომბოციტი blodplätt, trombocyt
თუ ifall, om

eller
თუთა mullbär
თუთია zink
თუთიყუში papegoja
თუთიყუშისებრი papegojaktig, papegojlik,

papegojliknande
თუთქი lut
თუკი ifall
თუმცა däremot, likväl, men,

emellertid, dock, ändå
თურქი turk
თურქმენი turkmen, turkmenistanier
თურქმენული turkmensk, turkmenistansk
თურქოლოგი turkolog
თურქოლოგია turkologi
თურქული turkisk
თუჯი gjutjärn, tackjärn
თქვენ ni

er
თქვენი er
თქმა säga
თქმულება saga
თქმული sagd
თხა get
თხაწართხალა mjölkört
თხევადი flytande
თხელი tunn
თხელკანიანი tunnhudad
თხზულება berättelse, historia
თხილამური skida
თხილი hassel, hasselnöt
თხილნარი hasselskog, hassellund
თხმელა al

თხოვება låna
თხოვნა be, bedja
თხრა gräva
თხრილი dike
თხუთმეტი femton
თხუთმეტწლიანი femtonårig
თხუნელა mullvad
თხუნელასებრი mullvadartad, mullvadsartad,

mullvadslik
ია viol
იაგუარი jaguar
იადონი kanariesiska
იავნანა vaggsång, vaggvisa
იაკი jak
იალქანი segel
იანვარი januari
იაპონელი japan
იაპონურენოვანი japanskspråkig
იაპონური japansk
იაჟუჟუნა styvmorsviol
იარაღი vapen
იარდი yard
იარლიყი märklapp
იასამანი syren
იასამნისფერი lila, syrenfärgad
იატაკი golv
იატაკსაპრიალებელი golvpolerare
იატაკქვეშეთი underground
იაფი billig
იაფფასიანი lättköpt
იაღლიში blunder
იახტა jakt, lustjakt, lustbåt,

lustfartyg
იბერიელი iber
იბერიული iberisk
იბისი ibis, ibisfågel
იგავი fabel, fabelhistoria, fabelsaga
იგივე samma, densamme
იგივენაირად likaledes, sammaledes
იგივური identisk
იგნორირება ignorera

ignorering
იგნორირებული ignorerad
იგრიკა april
იგუანა leguan, iguan, iguanödla
იდაყვი armbåge
იდეა ide
იდეალი ideal
იდეალიზება idealisera

idealisering
იდეალიზმი idealism
იდეალისტი idealist
იდეალისტური idealistisk
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იდეალური ideal, idealisk
იდეალურობა idealitet
იდენტიფიკაცია identifikation, identifiering
იდენტიფიცირება identifiera
იდენტიფიცირებადი identifierbar
იდენტური identisk
იდენტურობა identitet
იდეოლოგი ideolog
იდეოლოგია ideologi
იდეოლოგიზირებული ideologiserad
იდეოლოგიური ideologisk
იდეური idemässig
იდი id
იდილია idyll
იდილიური idyllisk
იდიომატური idiomatisk
იდიომი idiom
იდიომორფიზმი idiomorfi
იდიოტი idiot
იდიოტიზმი idioti
იდიოტური idiotisk
იდო ido
იდუმალება gåta, mysterium

gåtfullhet, gåtaktighet
იდუმალი gåtfull, gåtaktig, mysteriös
იელი guldazalea
იენა yen
იერარქია hierarki, rangordning
იერარქიული hierarkisk
იერი utseende
იერიში angrepp, attack
იეროგლიფი hieroglyf
იერსახე utseende
ივანობისთვე juni
ივლისი juli
ივნისი juni
იზობარი isobar
იზობარული isobarisk
იზოთერმი isoterm
იზოთერმული isotermisk
იზოკლინი isoklin
იზოლატორი isolator
იზოლაცია isolation
იზოლაციონიზმი isolationism
იზოლაციონისტი isolationist
იზოლაციონისტური isolationistisk
იზოლენტი isolationstejp, plasttejp, eltejp
იზოლირება isolera

isolering
იზოლირებადი isolerbar
იზოლირებული isolerad
იზომერია isomeri
იზომეტრია isometri

იზომეტრიული isometrisk
იზომორფიზმი isomorfi
იზომორფული bijektiv, isomorf
იზოტოპი isotop
იზოტოპური isotopisk
იზოქრონიზმი isokronism
იზოქრონული isokronisk
იისფერი violett, violblå
ილუზია illusion, bländverk
ილუზიონისტი illusionist
ილუმინაცია illumination, illuminering
ილუსტრაცია illustration
ილუსტრირება illustrera
ილუსტრირებული illustrerad
იმავდროულად samtidigt
იმავდროული samtidig
იმამი imam
იმაში däri, i det
იმგვარად således
იმგვარი sådan
იმდენად således
იმდროინდელი dåvarande
იმედგაცრუება besvikelse
იმედგაცრუებული besviken
იმედდაკარგული hopplös
იმედი hopp, förhoppning
იმედისმომნიჭებელი uppmuntrande, hoppgivande
იმედისმომტანი uppmuntrande, hoppgivande
იმედისმომცემი hoppgivande
იმიგრანტი immigrant, invandrare
იმიგრაცია immigration, invandring
იმიგრირება immigrera, invandra
იმისთანა sådan
იმიტატორი imitatör
იმიტაცია imitation

simulering
იმიტირება imitera
იმიტირებული imiterad
იმიტომ därför
იმიჯი image
იმნაირი sådan
იმპერატორი imperator, kejsare
იმპერატორობა imperatorskap
იმპერატორული imperatorisk
იმპერატრიცა kejsarinna
იმპერია imperium, kejsardöme,

kejsarrike
იმპერიალიზმი imperialism
იმპერიალისტი imperialist
იმპერიალისტური imperialistisk
იმპლანტაცია implantation
იმპორტი import
იმპორტიორი importör
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იმპორტირება importera
importering

იმპორტული importerad
იმპოტენტი impotent
იმპოტენცია impotens
იმპრესარიო impressario
იმპრესიონიზმი impressionism
იმპრესიონისტი impressionist
იმპრესიონისტული impressionistisk
იმპროვიზატორი improvisatör, improvisatris
იმპროვიზაცია improvisation
იმპროვიზება improvisera
იმპულსი rörelsemängd, impuls
იმპულსური impulsiv
იმჟამინდელი dåvarande
იმუნიზაცია immunisering
იმუნიტეტი immunitet
იმუნოთერაპია immunoterapi
იმუნოლოგი immunolog
იმუნოლოგია immunologi, immunitetslära
იმუნოლოგიური immunologisk
ინა henna
ინაუგურაცია inauguration
ინგლისელი engelsman, engländare
ინგლისურენოვანი engelskspråkig
ინგლისური engelsk
ინგრედიენტი ingrediens, blandningsdel
ინდაური kalkon
ინდექსი index
ინდიგო indigo, indigoplanta,

indigoväxt, indigoört
ინდიგოსფერი indigoblå, indigofärgad
ინდიელი indier
ინდივიდი individ
ინდივიდუალიზმი individualism
ინდივიდუალისტი individualist
ინდივიდუალისტური individualistisk
ინდივიდუალობა individualitet
ინდივიდუალური individuell
ინდიკატორი indikator
ინდიუმი indium
ინდოევროპელი indoeurope
ინდოევროპული indoeuropeisk
ინდოელი indian
ინდონეზიელი indonesier
ინდონეზიური indonesisk
ინდუიზმი hinduism
ინდულგენცია avlatsbrev
ინდური indisk
ინდუსი hindu
ინდუსტრია industri, bransch
ინდუსტრიალიზაცია industrialisering
ინდუსტრიალიზება industrialisera

ინდუსტრიალიზმი industrialism
ინდუსტრიული industriell
ინდუქცია induktion
ინდუქციური induktiv
ინდუცირება inducera
ინერტობა inertsi
ინერტული trög
ინერტულობა tröghet
ინერცია tröghet
ინვალიდი invalid, vanför
ინვალიდობა oförhet
ინვენტარი inredning
ინვერსია inversion
ინვესტირება investera
ინვესტიცია investering
ინვესტორი investerare
ინვოლუცია involution
ინვოლუციური involutiv
ინიექცია injektion
ინიციალი initial
ინიციატივა initiativ
ინიციატორი initiativtagare,

initiativtagerska
ინკები inka, inkafolk
ინკვიზიტორი inkvisitor
ინკვიზიცია inkvisition
ინკოგნიტო inkognito
ინკუბატორი kläckeri, kläckningsapparat,

kläckningsmaskin
ინკუბაცია inkubation
ინოვატორი innovatör
ინოვაცია innovation
ინოვაციური innovativ
ინჟინერი ingenjör
ინსექტარიუმი insektarium
ინსექტიციდი insekticid, insektsmedel
ინსექტოლოგი entomolog, insektkännare
ინსექტოლოგია insektlära, insektologi
ინსპექტირება inspektera
ინსპექტორი inspektör
ინსპექცია inspektion
ინსპირირებული inspirerad
ინსტანცია instans
ინსტინქტი instinkt
ინსტინქტური instinktiv, instinktmässig
ინსტიტუტი institution, institut
ინსტიტუციონალიზება institutionalisera

institutionalisering
ინსტიტუციონალიზებული institutionell
ინსტიტუციონალიზებური institutionerad
ინსტრუმენტალისტი instrumentalist
ინსტრუმენტალური instrumental
ინსტრუმენტი instrument

იმპორტირება ინსტრუმენტი
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ინსტრუქტორი instruktör
ინსტრუქცია föreskrift, instruktion,

anvisning, bruksanvisning
ინსულინი insulin
ინსულტი hjärnblödning
ინტეგრალი integral
ინტეგრაცია integration
ინტეგრებადი integrerbar
ინტეგრირება integrera

integrering, integration
ინტეგრირებული integrerad
ინტელექტი intellekt
ინტელექტუალიზმი intellektualism
ინტელექტუალური intellektuell
ინტელიგენცია intelligentia
ინტენსიური intensiv
ინტენსიურობა intensitet
ინტერაქტიული interaktiv
ინტერესი intresse
ინტერესმოკლებული intresselös
ინტერვალი intervall, mellanrum
ინტერვენცია intervention
ინტერვიუ intervju
ინტერიერი interiör
ინტერნატი internat
ინტერნაციონალიზაცია internationalisering
ინტერნაციონალიზებული internationaliserad
ინტერნაციონალიზმი internationalism
ინტერნაციონალისტი internationalist
ინტერნაციონალური internationell, mellanfolklig
ინტერნეტი internet
ინტერპელანტი interpellant
ინტერპელაცია interpellation
ინტერპელირება interpellera
ინტერპოლატორი interpolator
ინტერპოლაცია interpolation
ინტერპოლირება interpolera
ინტერპრეტატორი interpretator
ინტერპრეტაცია interpretation, tolkning
ინტერპრეტირება interpretera
ინტერსკანდინავიული interskandinavisk
ინტერფეისი gränssnitt
ინტერფერენცია interferens
ინტერფერომეტრი interferometer
ინტერფერომეტრია interferometri
ინტიმური intim, förtrolig
ინტიმურობა intimitet, förtrolighet
ინტონაცია intonation, intonering
ინტოქსიკაცია intoxikation
ინტრავენური intravenös
ინტრიგა intrig
ინტრიგანი intrigmakare, intrigmakerska
ინტროდუქცია introduktion

ინტუიცია intuition
ინტუიციური intuitiv
ინფარქტი infarkt
ინფექცია infektion
ინფექციური infektiös
ინფილტრაცია infiltration
ინფილტრირება infiltrera
ინფინიტიზემალური infinitesimal
ინფიცირებული smittad
ინფლაცია inflation
ინფლაციური inflatorisk
ინფორმატიკა datavetenskap, datalogi,

informatik
ინფორმატორი informator
ინფორმაცია information, upplysning
ინფორმირება informera, upplysa

informering
ინფორმირებული informerad
ინფრაბგერა infraljud
ინფრასტრუქტურა infrastruktur
ინფრაწითელი infraröd
ინფუზორია infusionsdjur, flimmerdjur,

toffeldjur
ინციდენტი olycka
ინჰალატორი inhalator, inhalationsapparat
ინჰალაცია inhalation
იოგა yoga
იოგი ledband, ligament
იოგურტი yoghurt
იოდი jod
იოლად lätt
იოლი enkel, lätt
იონი jon
იონიზაცია jonisation
იონიზირება jonisera

jonisering
იონოსფერო jonosfär
იონოსფერული jonosfärisk
იონური jonisk
იონჯა lusern, alfalfa
იპოდრომი hippodrom, travbana,

galoppbana
იპოქონდრია hypokondri
იპოქონდრული hypokondrisk
ირანელი iranier
ირანული iransk
ირაციონალური irrationell
ირბისი snöleopard
ირგვლივ runt
ირემახოჭო ekoxe
ირემი hjort
ირემლაღი dovhjort

ინსტრუქტორი ირემლაღი
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ირიბი skev
indirekt

ირიდიუმი iridium
ირიდოციკლიტი regnbågshinneinflammation
ირისი iris, regnbågshinna
ირლანდიელი irländare
ირლანდიური irländsk
ირმისბაწარა koralltaggsvamp
ირმისმხალა ängsskära
ირმისტუჩა blek taggsvamp
ირმულა dvärgmyskdjur,

vattenmyskdjur
ირონია ironi
ირონიული ironisk
ის den, det

han, hon
ისარა landtunga
ისარი pil

visare
ისე sådan
ისევ igen, åter
ისევე också
ისეთი sådan
ისეთივე samma
ისინი de
ისლამი islam
ისლამისტი islamist
ისლამისტური islamistisk
ისლამური islamisk
ისლანდიელი islänning
ისლანდიური isländsk
ისლი starr, starrgräs
ისლიანი starrbeväxt, starrtäckt
ისლისებრი starraktig, starrartad, starrlik,

starrliknande
ისლურა fryle
ისპანახი spenat
ისრისებური pillik
ისტერია hysteri
ისტერიკა gråtanfall
ისტერიული hysterisk
ისტორია historia
ისტორიკოსი historiker, historieforskare
ისტორიოგრაფი historiograf
ისტორიოგრაფია historiografi
ისტორიოგრაფიული historiografisk
ისტორიული historisk
იტალიელი italienare
იტალიურენოვანი italienskspråkig
იტალიური italiensk
იტერაცია iteration
იტერაციული iterativ
იტერირება iterera

იტრიუმი yttrium
იუბილარი jubilar
იუბილე jubileum
იუდაიზმი judendom
იუველირი juvelerare
იუმორი humor
იუმორისტი humorist, komiker
იუმორისტული humoristisk
იუნიორი junior
იუნკერი junker
იურიდიული juridisk
იურისდიქცია jurisdiktion
იურისპრუდენცია jurisprudens
იურისტი jurist
იუსტიცია justis
იფანი ask
იქ där
იქაური därvarande
იქედნე myrpiggsvin
იქეთ dit
იქთიოზავრი fisködla
იქთიოლოგია iktyologi
იქთიოლოგიური iktyologisk
იქიდან därifrån
იქნებ kanske
იღბალი lycka
იღბლიანი lycklig
იღლია armhåla
იშვიათად sällan
იშვიათი sällsynt
იშვიათობა sällsynthet
იშიასი ischias
იძულება tvinga
იძულებით tvångsvis
იძულებითი tvångsmässig
იძულებული tvungen, nödtvungen
იხვი and

anka
იხვინჯა årta
იხვნისკარტა näbbdjur
იჯარა hyra
კაბა klänning
კაბარე kabare
კაბაჭრელა hundetand
კაბელი kabel, kabelledning
კაბინა kabin
კაბინეტი kontor
კაბრიოლეტი cabriolet
კადეტი kadett
კადმიუმი kadmium
კადნიერი oförskämd
კადრები stab
კავალერი kavaljer

ირიბი კავალერი
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კავალერია kavalleri, hästfolk
კავეული järnvaror
კავკასიელი kaukasier
კავკასიური kaukasisk
კავშირგაბმულობა förbindelse, samband
კავშირი allians, förbund, förening,

samvälde, union
förbindelse, samband,
sammanhang
koppling, kontakt
förhållande
bindeord, konjunktion

კაზაკი kosack
კაზეინი kasein
კაზინო kasino
კათედრა lärestol
კათედრალი domkyrka
კათეტი katet
კათოდი katod
კათოლიკე katolik
კათოლიკური katolsk
კათოლიციზმი katolicism
კათხა kruka
კაიმანი kajman
კაიუტა kajuta, fartygsrum
კაკაბი rapphöna, stenhöna
კაკადუ kakadua
კაკალი nöt, hasselnöt
კაკაო kakao
კაკაოსფერი kakaobrun
კაკაჩა fjällvråk
კაკოფონია kakofoni
კაკოფონიური kakofonisk
კაკუნი knacka
კალა tenn
კალათა korg
კალათბურთელი basketbollspelare,

basketspelare
კალათბურთი basketboll, korgboll
კალათისებრი korglik
კალამი penna
კალაპოტი flodbädd
კალეიდოსკოპი kalejdoskop
კალეიდოსკოპური kalejdoskopisk,

kalejdoskopaktig,
kalejdoskopartad,
kalejdoskopsaktig

კალენდარი kalender
კალენდარული kalendarisk
კალთა sköte
კალია gräshoppa
კალიბრი kaliber

კალიგრაფია kalligrafi, skönskrift,
skönskrivningslära

კალიგრაფიული kalligrafisk
კალიუმი kalium
კალკი kalkerpapper
კალკულატორი miniräknare
კალმარი bläckfisk
კალმახი forell, öring
კალმისტარი penna
კალორია kalori
კალორიმეტრი kalorimeter
კალორიმეტრია kalorimetri
კალორიული kaloririk
კალორიულობა kaloriinnehåll
კალოში galosch
კალცეოლარია toffelblomma
კალციუმი kalcium
კამა dill
კამათელი tärning
კამათი dispyt

strida
კამბალა flundra, rödspätta, tungevar
კამელია kamelia
კამერა kamera

kammare
slang

კამერტონი stämgaffel
კამეჩი buffel
კამიკაძე kamikaze
კამპანია kampanj
კამუფლაჟი kamouflage
კანა eland, elandantilop
კანადელი kanadensare
კანადური kanadensisk
კანალიზაცია kloak, avloppsledning
კანაფი hampa
კანდიდატი kandidat
კანდიდატურა kandidatur
კანი hud
კანიბალიზმი kannibalism
კანიონი kanjon
კანისტრა dunk
კანისფერი hudfärgad
კანკალი skälva

skalv
კანოე kanot
კანონდამრღვევი lagbrytare, lagöverträdare
კანონდარღვევა lagbrott, lagöverträdelse
კანონდაუმორჩილებლობა lagolydighet
კანონზომიერება regel
კანონზომიერი regelbunden
კანონი lag, rätt
კანონიერება laglighet, lagmässighet

კავალერია კანონიერება
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კანონიერი legitim, laglig, rättmätig,
lagmässig

კანონიკური kanonisk
კანონმდებელი lagstiftare, lagstiftarinna,

lagstifterska
კანონმდებლობა lagstiftning
კანონმორჩილება laglydighet, laglydnad
კანონმორჩილი laglydig
კანონპროექტი lagförslag
კანონსაწინააღმდეგო olaglig
კანონშემოქმედება lagstiftning
კანონშეუსაბამო lagstridig
კანონშეუსაბამობა lagstridighet
კანტორა kontor
კანფეტი konfekt
კანქვეშა underhuds
კანჩილი dvärgmyskdjur
კანცელარია kansli
კანცეროგენული cancerframkallande,

tumörframkallande
კანცლერი kansler
კანჯო livbåt
კაპარჭინა braxen
კაპასი grälsjuk
კაპელა kapell
კაპიბარა vattensvin, kapybara
კაპილარი kapillär
კაპილარული kapillär
კაპიტალი kapital
კაპიტალიზმი kapitalism
კაპიტალისტი kapitalist
კაპიტალისტური kapitalistisk
კაპიტალური grundlig, utförlig
კაპიტანი kapten
კაპიტულაცია kapitulation
კაპიტულირება kapitulera

kapitulering
კაპიუშონი kapuschong, hätta
კაპოტი motorhuv
კაპრიზი nyck
კაჟბადი kisel, silicium
კაჟბადისებური kiselartad, kiselartig
კაჟი flinta
კაჟისებური flintartad
კარაბინერი karabinjär
კარაბინი karbin
კარადა skåp
კარავი tält
კარაკალი ökenlo
კარამელი karamell
კარანტინი karantän
კარატე karate
კარატი karat

კარაქი smör
კარბიდი karbid
კარბიურატორი förgasare, karburator
კარბონატი karbonat
კარგად bra, väl, fint, gott
კარგადცნობილი välkänd
კარგვა förlora
კარგი bra, fin, god, snäll
კარდაკარ dörr till dörr
კარდანი kardan
კარდინალი kardinal
კარდინალური genomgripande
კარდიოგრამა kardiogram
კარდიოგრაფია kardiografi
კარდიოლოგი kardiolog
კარდიოლოგია kardiologi
კარდიოლოგიური kardiologisk
კარები dörr
კარი dörr
კარიბჭე port
კარიერა karriär
კარიერი stenbrott
კარიერისტი karriärist
კარიესი karies, tandröta, tandkaries
კარიკატურა karikatyr, karikatyrbild,

karikatyrteckning,
skämtteckning

კარიკატურისტი karikatyrist,
karikatyrtecknare,
skämttecknare

კარიკატურული karikatyraktig, karikatyrartad,
karikatyrmässig, karikatyrlik,
karikatyrisk

კარისკაცი hovman
კარმიდამო gård
კარნავალი karneval
კარნახი diktera

diktamen
კარნიზი gesims
კარსგარეთ utomhus
კარტეზიული kartesiansk
კარტელი kartell
კარტოგრაფი kartograf
კარტოგრაფია kartografi
კარტოგრაფიული kartografisk
კარტოთეკა kartotek
კარტონი kartong, papp
კარტოფილი potatis
კარუსელი karusell
კარჩაკეტილი innesluten
კარჩაკეტილობა inneslutenhet
კარჩხანა ruda
კასაცია kassation

კანონიერი კასაცია
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კასეტი kassett
კასკადი kaskad
კასრი fat
კასტა kast
კასტრაცია kastrering
კატა katt
კატაბალახა vänderot
კატაბარდა klematis
კატათაგვობანა katt och råtta lek
კატაკლიზმი kataklysm
კატალანური katalansk
კატალიზატორი katalysator
კატალოგი katalog
კატალონიელი katalan, katalonier
კატამარანი katamaran
კატაპიტნა kattmynta, katteört
კატაპულტა katapult
კატაპულტირება katapultera
კატარაქტა katarakt, grå starr
კატარელი qatarier
კატარი katarr
კატარული qatarisk
კატარღა motorbåt
კატასტროფა katastrof
კატასტროფული katastrofal
კატაფალკი likbil, likvagn
კატეგორია kategori
კატეგორიზაცია kategorisering
კატეგორიული kategorisk
კატიონი katjon
კატისებრი kattaktig, kattliknande, kattlik
კატლეტი kotlett
კატორღა straffarbetsfängelse
კაუჩუკი kautschuk, latex
კაუჭი hake, krok
კაფე kafe
კაფელი kakel
კაფსული kapsel
კაქტუსი kaktus
კაქტუსისებრი kaktusartad
კაშალოტი kaskelott, spermacetival
კაშკაშა glittrande
კაშკაში glittra

glitter
კაშნე scarf
კაშხალი fördämning, damm,

dammbyggnad
კაცთმოძულე manhatare, manhaterska
კაცთმოძულეობა manhat
კაცი man, karl, person
კაცისმკვლელი mandråpare, mandråperska
კაციჭამია kannibal, människoätare
კაცმრავალი manstark

კაცობა manlighet
კაცობრიობა mänsklighet
კაცური manlig
კაწვრა rispa, klösa, skrapa
კაჭკაჭი skata
კბენა bita
კბილანა kugghjul, tandhjul
კბილებიანი tandad
კბილთეთრა näbbmöss
კბილი tand
კბილნაპრალა snabelslidmöss
კბილსაჩიჩქნი tandpetare, tandstickare
კეგლი kägla
კედარი ceder, cederträd
კედელი vägg, mur
კედი gymnastiksko
კევი tuggummi
კეთება göra
კეთილგანწყობა favör
კეთილგანწყობილი gunstig, gynnsam
კეთილგონიერება förnuftighet
კეთილგონიერი förnuftig
კეთილდღეობა välfärd, välstånd, välgång
კეთილთვისებიანი godartad
კეთილი godmodig, snäll
კეთილმეზობლობა godt naboskap
კეთილმოსურნე välmenande

välvillig
კეთილსინდისიერება samvetsrenhet
კეთილსინდისიერი samvetsgrann, samvetsfull
კეთილშობილება ädelmodighet
კეთილშობილი ädel, ädelmodig, nobel
კეკლუცი kokett, flörtig
კეკლუცობა kokettera
კენგურუ känguru
კენკრა bär
კენტავრი kentaur
კენტი udda, ojämn
კენტჩლიქოსანი uddatåig, opartåig
კენწერო topp
კენჭისყრა votera

votering
კერა härd, eldstad
კერამიკა keramik
კერამიკული keramisk
კერატიტი hornhinneinflammation,

keratit
კერვა sy
კერპთაყვანისმცემელი hedning, avgudadyrkare
კერპთაყვანისმცემლობა hedendom, hedenskap,

avgudadyrkan, idolatri,
idoldyrkan

კერპთაყვანისმცემლური hednisk

კასეტი კერპთაყვანისმცემლური
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კერპი avgud, idol
კერძი rätt
კერძო privat, privatägd

enskild
კერძოდ nämligen
კესანე förgätmigej
კეტი klubba, bollträ, slagträ
კეფა nacke
კეწერა kråkbär
კეწეწურა tofsäxing
კვადრანტი kvadrant
კვადრატი kvadrat
კვადრატული kvadratisk
კვადრილიონი biljard
კვადრუპოლი quadrupol
კვაზარი kvasar
კვაზიმეცნიერება kvasivetenskap
კვაზიმეცნიერული kvasivetenskaplig
კვაზიფილოსოფია kvasifilosofi
კვაზიწრფივი kvasilinjär
კვალდაკვალ bakefter
კვალი spår
კვალიფიკაცია kvalifikation
კვალიფიცირებული kvalificerad, facklärd,

fackkunnig
კვამლი rök
კვამლსადენი skorsten, skorstenspipa,

skorstensrör
კვანტი kvantum
კვანძი knut
კვარკი kvark
კვარტალი kvartal, kvarter
კვარტალურად kvartalvis
კვარტალური kvartalsmässig
კვარტეტი kvartett
კვარცი kvarts
კვარცხლბეკი piedestal
კვდომა dö
კვება kost, näring
კვეთა snitt
კვერნა mård, mårddjur
კვერცხი ägg
კვერცხისებრი äggformig, äggformad
კვერცხუჯრედი äggcell
კვიდო liguster
კვინტეტი kvintett
კვინტილიონი triljon
კვიპაროსი cypress
კვირა vecka

söndag
კვირეული vecka
კვირისთავი knäskål
კვირტი knopp

კვიცი föl, hästföl
კვლა dräpa
კვლავ igen, åter, återigen
კვლავდაკვლავ igen, åter, återigen
კვლევა forskning, granskning
კვლევითი forskningmässig
კვნესა stöna
კვოტა kvot
კვრა stöta
კვრინჩხი slån, slånbär, slånbärsbuske
კი ja, jo
კიბე stege, trappa
კიბერდამნაშავეობა databrottslighet
კიბერნეტიკა cybernetik
კიბერსივრცე cyberrymd
კიბისმაგვარი trappartad, trappformad,

trappformig, trapplik,
trappliknande

კიბო kräfta, kräftsjukdom,
kräftsvulst, cancer,
cancersjukdom, cancersvulst,
cancertumör
kräftdjur

კიბორჩხალა krabba
კიდე rand
კიდება hänga
კიდევ mer
კიდობანი ark
კიდური extremitet
კივი kiwi, kiwifrukt
კივილი rop, skrik
კითხვა läsa

läsning
fråga

კითხვარი frågeformulär
კითხვითი interrogativ
კითხვისუნარიანობა läseförmåga, läsefärdighet
კილამურა stensöta, sisselrot
კილვატერი kylvatten
კილი köl
კილო accent
კილობაიტი kilobyte
კილობიტი kilobit
კილოგრამი kilogram
კილოვატი kilowatt
კილოვატსაათი kilowattimme
კილოვოლტი kilovolt
კილოკალორია kilokalori
კილომეტრი kilometer
კილომეტრიანი kilometerlång
კილომეტრობით kilometervis
კილოჯოული kilojoule
კილოჰერცი kilohertz

კერპი კილოჰერცი
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კიმონო kimono
კინაღამ nästan
კინემატიკა kinematik
კინემატიკური kinematisk
კინემატოგრაფი kinematograf
კინემატოგრაფია kinematografi
კინემატოგრაფიული kinematografisk
კინეტიკა kinetik
კინეტიკური kinetisk
კინკლაობა bråka

bråk, gräl
კინო bio, biograf
კინოარქივი filmarkiv
კინოგადაღება filmupptagning
კინოგმირი filmhjälte
კინოვარსკვლავი filmstjärna
კინოთეატრი bio, biograf
კინოკამერა filmkamera, kinokamera
კინოკლასიკოსი filmklassiker
კინოკლიპი filmklipp
კინოკლუბი filmklubb
კინოკომედია filmkomedi
კინოკრიტიკა filmkritik
კინოკრიტიკოსი filmkritiker
კინომოყვარული filmälskare
კინომსახიობი filmskådespelare,

filmskådespelerska
კინომუზეუმი filmmuseum
კინომუსიკა filmmusik
კინოპრემიერა filmpremiär
კინორეჟისორი filmregissör
კინოსტუდია filmstudio
კინოსცენარი filmmanuskript
კინოსცენარისტი filmsförfattare
კინოფესტივალი filmfestival
კინოფილმი film
კინოცენზურა filmcensur
კინოხელოვნება filmkonst
კიოსკი kiosk
კირი kalk
კირკიტა tornfalk
კირქვა kalksten
კირჩხიბი kräfta
კისერი hals
კისკისი fnissa
კისრისმტეხი halsbrytande, halsbräckande
კიტრი gurka
კლავიატურა tangentbord, klaviatur
კლავიში tangent
კლაკნილი vågformig, vågformad,

sicksackartad, sicksackformad,
sicksackformig

კლანი klan

კლანჭი klo
კლარნეტი klarinett
კლასი klass
კლასიკოსი klassiker
კლასიკური klassisk
კლასიფიკაცია klassifikation
კლასიფიცირება klassificera

klassificering
კლასიციზმი klassicism
კლასობრივი klassbetonad
კლაუსტროფობია klaustrofobi
კლაუსტროფობური klaustrofobisk
კლდე berg
კლდისვაშლა taklök
კლება minska, sänka

minskning
კლებადი minskande, avtagande
კლეპტომანი kleptoman
კლეპტომანია kleptomani, tjuvsjuka
კლიენტი kund, klient
კლიენტურა kundkrets
კლიმატი klimat
კლიმატოლოგი klimatolog
კლიმატოლოგია klimatologi, klimatlära
კლიმატოლოგიური klimatologisk
კლიმატური klimatisk
კლიმაქსი klimakterium
კლინიკა klinik
კლინიკური klinisk
კლიტე lås, dörrlås
კლიტორი kittlare, klitoris, blygdtunga
კლიშე kliche
კლოაკა kloak
კლონირება klona
კლოუნი clown
კლუბი klubb
კლუმბი blomstersäng
კმარა nog, basta
კმარება räcka, vara tillräcklig
კმაყოფილება belåtenhet, tillfredsställelse
კმაყოფილი förnöjd, belåten
კნავილი jama
კნინობითი diminutiv
კნუტი kattunge
კოალა koala, pungbjörn
კოალიცია koalition
კოაქსიალური koaxial
კობალტი kobolt
კობრა kobra, glasögonorm
კობრი karp, karpfisk
კობრისკბილა tandkarp
კოგანზომილება kodimension
კოდალა hackspett

კიმონო კოდალა
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კოდექსი kodex, lagbok, lagsamling
კოდი kod
კოეფიციენტი koefficient
კოვალენტური kovalent
კოვზი sked, matsked
კოვზისებრი skedformad, skedformig,

skedlik, skedliknande
კოზირი trumf
კოიოტი prärievarg, coyote
კოკაინი kokain
კოკონა knipa
კოკორი blomknopp, blomsterknopp
კოლაფსი kollaps
კოლბა kolv
კოლგოტი strumpbyxor
კოლეგა arbetskamrat, kollega
კოლეგიალობა kollegialitet
კოლეგიალური kollegial
კოლექტივი kollektiv
კოლექტიური kollektiv
კოლექცია samling, kollektion
კოლექციონერი samlare
კოლეჯი college
კოლიბრი kolibri
კოლონა kolonn
კოლონია koloni
კოლონიალიზმი kolonialism
კოლონიალისტი kolonialist
კოლონიალისტური kolonialistisk
კოლონიალური kolonial
კოლონიზატორი kolonisatör
კოლონიზაცია kolonisation
კოლონიური kolonial
კოლორიტი kolorit
კოლოფი dosa
კოლრაბი kålrabbi
კომა koma, komatillstånd
კომბალი klubba
კომბინატი kombinat
კომბინატორიკა kombinatorik
კომბინატორული kombinatorisk
კომბინაცია kombination
კომბინირება kombinera
კომბინირებული kombinerad
კომბოსტო kål
კომედია komedi
კომენტარი kommentar
კომენტატორი kommentator
კომენტირება kommentera
კომერცია handel, kommers
კომერციალიზაცია kommersialisering
კომერციალიზებული kommersialiserad
კომერციული kommersiell

კომეტა komet
კომიკოსი komiker
კომიკური komisk
კომიკურობა komik
კომისარი kommissarie
კომისარიატი kommissariat
კომისია kommission, utskott
კომიტეტი kommitte
კომიქსი tecknad serie
კომოდი byrå
კომპანია bolag, företag, firma

kompani
კომპანიონი kompanjon
კომპასი kompass
კომპაქტი kompakt
კომპაქტიფიკაცია kompaktering
კომპაქტური kompakt
კომპაქტურობა kompakthet
კომპენსაცია ersättning, kompensation,

gengäld
კომპენსირება ersätta, kompensera
კომპენსირებადი ersättlig
კომპეტენტური kompetent
კომპეტენტურობა kompetens
კომპეტენცია kompetens
კომპილატორი kompilator
კომპილაცია kompilation
კომპილირება kompilera
კომპიუტერი dator, datamaskin
კომპიუტერული datorbaserad
კომპლექსი komplex
კომპლექსურობა komplexitet
კომპლექტი set
კომპლიმენტი komplimang
კომპოზიტორი kompositör, komponist
კომპოზიცია komposition
კომპონენტი komponent, blandningsdel
კომპოსტი kompost
კომპოტი kompott
კომპრესია kompression
კომპრესორი kompressor
კომპრომისი kompromiss
კომუნა kommun
კომუნალური kommunal
კომუნიზმი kommunism
კომუნიკაბელური meddelsam, konversabel
კომუნიკაბელურობა meddelsamhet
კომუნიკაცია kommunikation
კომუნისტი kommunist
კომუნისტური kommunistisk
კომუტატორი kommutator
კომუტაციური kommutativ
კომფორტაბელური komfortabel
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კომფორტი komfort, bekvämlighet
კომფორტული komfortabel
კომში kvitten
კონა knippe, bunt
კონგლომერატი konglomerat
კონგრესი kongress
კონგრესმენი kongressledamot,

kongressman
კონდახი gevärskolv
კონდენსატი kondensat
კონდენსატორი kondensator
კონდენსაცია kondensation
კონდენსირება kondensera

kondensering
კონდიტერი konditor, sockerbagare
კონდიციონერი luftkonditioneringsaggregat
კონდიცირება konditionera

konditionering
კონდორი kondor
კონდუქტორი konduktör, biljettör
კონვეიერი löpande band
კონვენცია konvention
კონვერტი konvolut, kuvert
კონვერტირებადი konvertibel
კონვექცია konvektion
კონიაკი konjak
კონიუნქტივი bindhinna, bindehinna
კონიუნქტივიტი bindhinneinflammation,

bindehinneinflammation,
bindehinnekatarr,
bindhinnekatarr

კონიუნქტურა konjunktur
კონიუნქტურული konjunkturell,

konjunkturbetonad,
konjunkturberoende,
konjunkturbetingad

კონკია askunge
კონკრეტული konkret
კონკრეტულობა konkrethet
კონკურენტი konkurrent
კონკურენტუნარიანი konkurrensduglig,

konkurrenskraftig
კონკურენტუნარიანობა konkurrenskraft,

konkurrensförmåga
კონკურენცია konkurrens
კონკურირება konkurrera
კონკურსი tävling, konkurrens
კონსენსუსი konsensus, samstämmighet
კონსერვანტი konserveringsmedel
კონსერვატიზმი konservatism
კონსერვატიული konservativ
კონსერვატორია konservatorium
კონსერვი konserv

კონსერვირება konservera
konservering

კონსილიუმი läkarråd
კონსოლი konsol
კონსოლიდაცია konsolidering, konsolidation
კონსოლიდირება konsolidera
კონსოლიდირებული konsoliderad
კონსორციუმი konsortium
კონსპექტი referat
კონსპირატორი konspiratör
კონსპირაცია sammansvärjning
კონსპირაციული konspirativ, konspiratorisk
კონსტანტა konstant
კონსტიტუცია grundlag, författning,

konstitution
კონსტიტუციური grundlaglig, grundlagsenlig,

författningsenlig,
konstitutionell,
konstitutionsenlig,
konstitutionsmässig

კონსტიტუციურობა författningsenlighet,
grundlagsenlighet

კონსტრუქტივიზმი konstruktivism
კონსტრუქტორი konstruktör
კონსტრუქცია konstruktion
კონსტრუქციული saklig, konstruktiv
კონსული konsul
კონსულტანტი konsult, rådgivare,

rådgivarinna, rådgiverska
კონსულტაცია konsultation, rådgivning
კონტაქტი kontakt
კონტაქტური meddelsam
კონტეინერი behållare
კონტექსტი kontext
კონტინგენტი kontingent
კონტინენტალური kontinental
კონტინენტი fastland, kontinent
კონტრაბანდა smuggling
კონტრაბანდისტი smugglare, smugglarinna
კონტრაბასი kontrabas, basfiol
კონტრასტი kontrast
კონტრასტული kontrastrik
კონტრაქტი kontrakt
კონტრაცეპცია prevention
კონტრბრალდება motanklagelse
კონტრგადატრიალება motkupp
კონტრდაზვერვა kontraspionage
კონტრიერიში motanfall, motangrepp,

motattack
კონტრკულტურა motkultur
კონტრმტკიცებულება motbevis
კონტროლი kontroll
კონტროლიორი kontrollör
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კონტროლირებადი kontrollerbar
კონტროლირებული kontrollerad
კონტროლქვეშ under kontroll
კონტრრევოლუცია kontrarevolution
კონტრრევოლუციონერი kontrarevolutionär
კონტრრევოლუციული kontrarevolutionär
კონტრშეტევა motanfall, motangrepp,

motattack
კონტრწინადადება motförslag
კონტური kontur
კონუსი kon
კონუსისებრი konformad
კონფედერაცია konfederation
კონფერენცია konferens
კონფესია konfession
კონფიგურაცია konfiguration
კონფიდენციალობა förtrolighet
კონფიდენციალური förtrolig, förtrogen,

konfidentiell
კონფიდენციალურობა förtrolighet
კონფისკაცია konfiskation
კონფლიქტი konflikt
კონფლიქტოლოგი konfliktforskare
კონფლიქტოლოგია konfliktforskning
კონფლიქტური konfliktfylld
კონფლიქტურობა konfliktfylldhet
კონფორმიზმი konformism
კონფორმისტი konformist
კონფორმისტული konformistisk
კონფორმული konform
კონფრონტაცია konfrontation
კონცენტრატი koncentrat
კონცენტრაცია koncentration
კონცენტრირება koncentrera

koncentrering
კონცენტრირებული koncentrerad
კონცეპტუალური konceptuell
კონცეპცია koncept
კონცერნი koncern
კონცერტი konsert
კონცხი udde
კოოპერაცია kooperation
კოორდინატი koordinat
კოორდინატორი koordinator, samordnare
კოორდინაცია koordination
კოორდინირება koordinera

koordinering
კოორდინირებული koordinerad
კოპი bula
კოპირება kopiera

kopiering
კოჟრი skavsår
კოჟრიანი skavsårad

კორდისკბილა ögontröst
კორეელი korean
კორელაცია korrelation
კორესპონდენტი korrespondent
კორესპონდენცია korrespondens, brevväxling
კორეულენოვანი koreanskspråkig
კორეული koreansk
კორექტირება korrigera

korrigering
korrekturläsa
korrekturläsning,
korrektursläsning

კორექტირებული korrigerad
კორექტორი korrekturläsare

korrekturläserska
კორექტული korrekt
კორექტურა korrektur
კორექცია korrektion
კორიანტელი stormkast
კორიდა tjurfäktning
კოროზია korrosion
კორპორაცია korporation
კორპორაციული korporativ
კორპსაძრობი korkskruv
კორპუსკული partikel
კორპუსკულური korpuskulär
კორსეტი korsett
კორტეჟი kortege
კორტი tennisbana
კორუმპირებული korrupt
კორუნდი korund
კორუფცია korruption
კოსინუსი cosinus
კოსმეტიკა kosmetik
კოსმეტიკური kosmetisk
კოსმეტოლოგი kosmetolog
კოსმეტოლოგიური kosmetologisk
კოსმოგონია kosmogoni
კოსმოგრაფი kosmograf
კოსმოგრაფია kosmografi
კოსმოგრაფიული kosmografisk
კოსმოდრომი rymdbas, rymdhamn,

kosmodrom
კოსმოლოგი kosmolog
კოსმოლოგია kosmologi
კოსმოლოგიური kosmologisk
კოსმონავტი rymdfarare, kosmonaut
კოსმონავტიკა rymdfart
კოსმოპოლიტი kosmopolit, världsborgare
კოსმოპოლიტიზმი kosmopolitism
კოსმოპოლიტური kosmopolitisk
კოსმოსი kosmos
კოსმოსური kosmisk
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კოსტიუმი dräkt, dress, kostym
კოტანგენსი cotangens
კოტეჯი stuga
კოფეინი koffein
კოფთა kofta
კოქსი koks
კოღო mygga
კოღოსმაგვარი mygglik, myggliknande
კოშკი borg, torn
კოშმარი mara, mardröm
კოშმარული mardrömsaktig, mardrömslik
კოცნა kyssa

kyss
კოცონი brasa, bål
კოწახური berberis
კოჭა spole

ingefära
კოჭი ankel
კოჭლი halt
კოჭლობა halta
კოჭობა rosenfink
კოხტა elegant, snygg
კოჰერენტული koherent
კოჰერენტულობა koherens
კრავი lamm
კრაზანა geting

johannesört, perikum
კრამიტდაგებული tegelbelagd
კრამიტი tegel, tegelsten
კრატერი krater
კრატერისებრი kraterformad, kraterformig,

kraterliknande
კრახი nederlag
კრება möte, samling, församling
კრებადი konvergent
კრებადობა konvergens
კრებული set, samling
კრედიტი kredit
კრედიტორი kreditor, långivare,

kreditgivare
კრედო credo
კრევეტი räka
კრეისერი kryssare
კრემატორიუმი krematorium,

likbränningsanstalt,
likförbränningsanstalt

კრემაცია likbränning, likförbränning,
kremation

კრემი kräm
კრემისფერი krämfärgad
კრეჭა klippa, trimma
კრიალა blank
კრიალოსანი rosenkrans

კრივი boxning
კრიზისი kris
კრიზისული krisartad, krisig
კრიმინალი kriminell
კრიმინალიზაცია kriminalisering
კრიმინალისტი kriminalist
კრიმინალისტიკა kriminalistik
კრიმინალიტეტი kriminalitet
კრიმინალური kriminell
კრიმინოლოგი kriminolog
კრიმინოლოგია kriminologi
კრიმინოლოგიური kriminologisk
კრიპტოგრაფია kryptografi
კრიპტოგრაფიული kryptografisk
კრიპტონი krypton
კრისტალი kristall
კრისტალიზაცია kristallisation
კრისტალიზება kristallisera

kristallisering
კრისტალოგრაფი kristallograf
კრისტალოგრაფია kristallografi
კრისტალოგრაფიური kristallografisk
კრისტალური kristallisk

kristallform, kristallformig
კრიტერიუმი kriterium
კრიტიკა kritik
კრიტიკოსი kritiker
კრიტიკული kritisk
კრონი krona
კრონპრინცესა kronprinsessa
კრონპრინცი kronprins
კროსვორდი korsord
კრუიზი kryssning
კრუნჩხვა kramp, krampanfall,

krampattack
კრუხი värphöna
კუ sköldpadda
კუბელი kuban
კუბი kub
კუბო kista, likkista
კუბური kubisk
კუდბაწარა hårstjärt
კუდი svans, stjärt
კუდიანი häxa, trollkvinna, trollkäring,

trollhäxa
კუდქნარა lyrfågel
კუება fjärta
კუზი puckel
კუზიანი puckelryggig, puckelryggad,

krumryggad
კუთვნილება tillhöra

tillhörighet
კუთი låda
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კუთხე hörn
vinkel

კულინარია matlagning, matlagningskonst
კულინარული kulinarisk
კულისები kulisser
კულმინაცია klimax, kulmination
კულმუხო alantrot, ålandsrot
კულონი coulomb
კულტი kult
კულტივირება odla, kultivera

avel, odling, kultivation
კულტივირებადი odlingsbar
კულტივირებული odlad
კულტურა kultur
კულტურათაშორისი interkulturell
კულტურიზმი kroppsbyggnad
კულტურისტი kroppsbyggare
კულტუროლოგი kulturforskare
კულტუროლოგია kulturforskning
კულტურული kulturell
კულული lock
კულუმბური stenknäck
კუმულაციური kumulativ
კუმშვა komprimera
კუმშვადი sammantryckbar,

sammantrycklig,
kompressibel, komprimerbar,
sammanpressbar

კუმშვადობა sammantryckbarhet,
sammantrycklighet

კუნელი hagtorn
კუნთებიანი muskelstark, muskulös
კუნთი muskel
კუნთიანი muskelstark, muskulös
კუნთმაგარი muskelstark
კუნძული ö, holme
კუნჭული hörn
კუპატი korv
კუპე kupe
კუპიურა sedel
კუპონი kupong
კუპრი tjära
კურატორი kurator
კურდღელი hare
კურდღლისფრჩხილა käringtand
კურთხევა välsigna

välsignelse
კურთხეული välsignad
კურიერი kurir, expressbud, sändebud

tidningspojke
კურიოზი kuriositet
კურიოზული kuriös
კურკა kärna

კურო oxen
კურორტი kurort
კურსანტი kadett
კურსელი kurskamrat
კურსი kurs
კურსორი pekare, markör
კურტიზანი kurtisan
კურტიზანული kurtisanisk
კუჭი mage, magsäck
ლაბადა regnkappa
ლაბიალიზება labialisera

labialisering
ლაბიალური labial
ლაბირინთი labyrint
ლაბირინთიანი labyrintisk, labyrintartad,

labyrintlik, labyrintliknande,
labyrintformig

ლაბორანტი laborant
ლაბორატორია laboratorium
ლაბორატორიული laboratorisk
ლაბრადორი labrador, labradorsten
ლაგამი tygel
ლაგუნა lagun
ლავა lava
ლავანდა lavendel
ლავანდისფერი lavendelblå, lavendelfärgad
ლავგარდანი gesims
ლავირება kryssa
ლავიწი nyckelben
ლავრაკი havsabborre, sjöabborre
ლაზარეთი lasarett
ლაზერი laser
ლაზერული laserbaserad
ლაზიერი drottning
ლათინური latin, latinsk
ლაიკა husky, polarhund
ლაკლაკი stork, storkfågel
ლაკმუსი lackmus
ლაკონიზმი lakonism
ლაკონიური lakonisk
ლალი rubin
ლალისფერი rubinröd
ლამა lama, lamadjur
ლამაზთვალება skönögd
ლამაზთმიანი hårfager, skönhårad,

skönhårig
ლამაზი skön, vacker, fager,

skönhetsfylld
ლამაზმანი skönhet, skönjungfru, skön

kvinna
ლამაზმკერდა skönbröstad
ლამაზტუჩება skönläppad
ლამაზფეხება skönfotad
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ლამაზწვერა skäggfager
ლამბადა lambada
ლამბაქი fat
ლამინარული laminär
ლამინირება laminera

laminering
ლამის nästan
ლამპა lampa
ლანგარი fat, serveringsfat
ლანდშაფტი landskap
ლანთანი lantan
ლანთანიდი lantanoid
ლანცეტი lansett
ლანცეტისებრი lansettformig
ლანძღვა skälla
ლაოსელი laotier
ლაოსური laotisk
ლაპარაკი tala
ლაპაროსკოპია laparoskopi, titthålsoperation
ლაპლანდიელი lappländare
ლაპლანდიური lappländsk
ლაპოტი skovel
ლაპრი fasankyckling
ლაჟვარდი azur
ლაჟვარდისფერი azurblå, azurfärgad
ლარი lari
ლარინგიტი halsinflammation
ლარინგოლოგი laryngolog
ლარინგოლოგია laryngologi
ლარინგოლოგიური laryngologisk
ლარინგოსკოპი laryngoskop
ლარინგოსკოპია laryngoskopi
ლარინგოსკოპიური laryngoskopisk
ლარნაკი vas
ლატარია lotteri
ლატექსი latex
ლატვიელი lett, lettländare
ლატვიური lettisk
ლაურეატი pristagare
ლაფანი bast
ლაფი gyttja
ლაქა fläck
ლაქებიანი fläckig, fläckfull
ლაქი lack, fernissa
ლაქიანი fläckig
ლაქლაქი babbel
ლაქტაცია laktation
ლაქტოზა laktos
ლაყბობა sladdra
ლაყუჩები gälar
ლაშქარა vallört
ლაშქარი här
ლაშქრობა tåg, fälttåg

ლაჩარი feg
ლაჩრობა feghet
ლახტაკი storkobbe
ლეგალიზაცია legalisation, legalisering
ლეგალიზება legalisera
ლეგალიზებული legaliserad
ლეგალური legal
ლეგენდა legend
ლეგენდადქცეული legendarisk
ლეგენდარული legendarisk
ლეგიონელოზი legionärssjuka
ლეგიონერი legionär
ლეგიონი legion
ლეგიტიმაცია legitimera
ლეგიტიმური legitim
ლეგიტიმურობა legitimitet
ლეიბი madrass
ლეიკემია leukemi, blodcancer
ლეიკოციტი leukocyt
ლეიტენანტი löjtnant
ლეკვი valp, hundvalp
ლეკვობა valpetid
ლელქაში skogssäv
ლემა lemma

spikklubba, taggäpple
ლემინგი lämmel
ლემური lemur
ლენტი band
ლენცოფა bolmört
ლეოპარდი leopard, panter
ლეპტონი lepton
ლერწამი vass
ლესბიელი lesbisk, tribad
ლექსი dikt, vers
ლექსიკოგრაფი lexikograf
ლექსიკოგრაფია lexikografi
ლექსიკოგრაფიური lexikografisk
ლექსიკოლოგი lexikolog
ლექსიკოლოგია lexikologi
ლექსიკოლოგიური lexikologisk
ლექსიკონი ordbok, ordlista

vokabulär, lexikon
ლექსიკონისმაგვარი ordboksliknande
ლექსიკური lexikalisk
ლექტორი föreläsare, lektor
ლექცია föreläsning, lektion,

undervisningstimme
ლეღვი fikon, fikonträd
ლეღვისებური fikonformad, fikonformig
ლეშურა hundrova
ლიანა lian
ლიანდაგი räls, spår
ლიანდაგიანი spårig
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ლიანდი spårväg
ლიბერალი liberal
ლიბერალიზმი liberalism
ლიბერალისტი liberalist
ლიბერალისტური liberalistisk
ლიბერალური liberal
ლიბიდო libido
ლიგა liga
ლიდერი ledare, ledarinna
ლივლივი sväva
ლითიუმი litium
ლითოგრაფი litograf
ლითოგრაფია litografi
ლითოგრაფიული litografisk
ლითონი metall
ლითონისებრი metallaktig, metallisk
ლითონისფერი metallfärgad
ლითოსფერო litosfär
ლითოსფერული litosfärisk
ლიკვიდაცია likvidation
ლიკვიდირება likvidera

likvidering
ლიკვიდირებული likviderad
ლილიპუტი lilleputt
ლიმიტი limit
ლიმნოლოგი limnolog
ლიმნოლოგია limnologi
ლიმნოლოგიური limnologisk
ლიმონათი lemonad
ლიმონი citron
ლიმონისფერი citrongul, citronfärgad, ljusgul
ლიმონმჟავა citronsyra
ლიმუზინი limousin
ლიმფა lymfa
ლიმფოციტი lymfocyt
ლინგვისტი lingvist
ლინგვისტიკა lingvistik
ლინგვისტიკური lingvistisk
ლინზა lins
ლინოლეუმი linoleum
ლირა lira
ლირიკა lyrik
ლირიული lyrisk
ლიტერატურა litteratur
ლიტერატურული litteraturmässig
ლიტველი litauer
ლიტვური litauisk
ლიტრი liter
ლიტრიანი enliters
ლიტურგია liturgi
ლიტურგიკა liturgik
ლიფი behå, bh, bysthållare,

brösthållare

ლიფსიტა yngel, fiskyngel
ლიფტი hiss
ლიქენი lav
ლიქიორი likör
ლიჩი litchi
ლიცენზია licens
ლიცენზირება licensiera

licensiering
ლიცენზირებული licensierad
ლმობიერი barmhärtig
ლობიო böna
ლოგარითმი logaritm
ლოგარითმული logaritmisk
ლოგიკა logik
ლოგიკური logisk
ლოგიკურობა logiskhet
ლოგინი säng, bädd
ლოგოპედი logoped
ლოდინი vänta
ლოზუნგი slagord
ლოთი fyllo, druckenbolt
ლოთობა fylleri
ლოიალობა lojalitet
ლოიალური lojal
ლოკალიზებადი lokaliserbar
ლოკალიზებული lokaliserad
ლოკალური lokal
ლოკვა slicka
ლოკოკინა snigel
ლოკოკინასებრი snigelaktig, snigelartad,

snigelformig, snigellik
ლოკომოტივი lokomotiv
ლოლუა istapp
ლომვეშაპი valross
ლომი lejon
ლომისებური lejonlik
ლორდი lord
ლორნეტი lornjett
ლორწო slem, slemvätska
ლორწოვანი slemaktig, slemartad
ლოსი älg
ლოტო lotto
ლოტოსი lotus, lotusblomma
ლოქო mal
ლოყა kind
ლოყებჩავარდნილი hålkindad
ლოცვა be, bedja

bön, andakt
ლოცმანი lots
ლპობა röta

ruttna
ლტოლვა lusta, längta

begär, lust, längtan, åtrå
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ლტოლვილი flykting
ლუბრიკატი glidmedel
ლუდი öl, bira, bärs
ლუდსახარში bryggeri, ölbryggeri
ლუდსახდელი bryggeri, ölbryggeri
ლუდხანა ölstuga
ლუთერანი lutheran
ლუთერანიზმი lutheranism, lutherdom
ლუთერანული luthersk
ლუკმა bit, stycke
ლულა pipa
ლუმინესცენცია luminiscens
ლუპა förstoringsglas
ლურსმანი spik
ლურჯზოლებიანი blåstrimmig
ლურჯი blå
ლურჯლაქებიანი blåfläckig
ლუწი jämn
ლხინი fest, festmåltid
მაბეზღარა angivare
მაბზაკუნა ärla
მაგალითად exempelvis
მაგალითი exempel

föredöme
მაგარი hård
მაგვარი liknande
მაგი magiker
მაგია magi
მაგიდა bord
მაგივრად istället
მაგისთანა sådan
მაგისტრალი huvudväg, riksväg
მაგისტრატურა masterprogram
მაგისტრი magister
მაგიური magisk
მაგმა magma
მაგნატი magnat
მაგნეზია magnesiumoxid
მაგნეტიზმი magnetism
მაგნიტი magnet
მაგნიტოსფერო magnetosfär
მაგნიტოფონი bandspelare
მაგნიტური magnetisk
მაგნიუმი magnesium
მაგნოლია magnolia
მაგრამ men
მადა aptit, matlust
მადადაკარგული aptitlös
მადანი malm
მადისაღმძვრელი aptitlig, aptitväckande
მადისმომგვრელი aptitlig, aptitväckande
მადლი välgärning
მადლიერება tacksamhet, tacknämlighet

მადლიერი tacknämlig, tacksam
მადლობა tack
მადლობელი tacknämlig, tacksam
მადუღარა kokare
მავალი gångbar
მავზოლეუმი mausoleum
მავთული tråd, ledningstråd, trådledning
მავნე skadlig
მავნებელი ohyra, ogagnsdjur
მაზლი svåger
მათ dem
მათარა plunta, fickplunta
მათეთრებელი blekmedel, vitmedel
მათემატიკა matematik
მათემატიკოსი matematiker
მათემატიკური matematisk
მათი deras
მათრახი piska
მათხოვარი tiggare, tiggerska
მათხოვრობა tiggeri
მაიმუნი apa
მაიმუნისმაგვარი apaktig, aplik, apliknande
მაიმუნური apaktig, aplik, apliknande
მაიმუნჭამია apörn
მაინც minst

oavsett, trots
მაიონეზი majonnäs
მაიორი major
მაისი maj
მაისური skjorta, tröja
მაკაკა makak
მაკარონი pasta, makaroner
მაკე dräktig
მაკედონელი makedonier
მაკედონური makedonisk
მაკეობა dräktighet
მაკიაჟი smink
მაკლერი mäklare, egendomsmäklare
მაკოორდინირებელი koordinerande
მაკორექტირებელი korrigerande
მაკრამე makrame
მაკრატელი sax
მაკრელი makrill
მაკროეკონომიკური makroekonomisk
მაკროკლიმატი makroklimat
მაკრომოლეკულა makromolekyl
მაკროპოდი paradisfisk
მაკროსკოპული makroskopisk
მაკროსტრუქტურა makrostruktur
მაკულატურა makulatur, pappersavfall
მალაიზიელი malaysier
მალაიზიური malaysisk
მალამო salva

ლტოლვილი მალამო
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მალარია malaria, malariasjukdom
მალაქიტი malakit
მალაქიტისფერი malakitgrön
მალე snart
მალევე snart
მალული undangömd, hemlighållen
მალფუჭებადი lättfördärvlig
მამა far, pappa, fader
მამაკაცი man
მამაკაცური manlig
მამალი tupp

hane, handjur
მამალო slickepinne
მამამთილი svärfar
მამაპაპური traditionell
მამაცი djärv, dristig, tapper
მამაცობა dristighet, oräddhet
მამაცური djärv, dristig, tapper
მამიდა tant, faster, farsyster
მამიდაშვილი kusin, syskonbarn
მამიკო pappa
მამინაცვალი styvfar
მამისეული faderlig
მამისმკვლელი faderdråpare, fadermördare,

fadermörderska
მამობა faderskap
მამობილი fosterfar, adoptivfar
მამობრივი faderlig
მამოგრაფია mammografi
მამონტი mammut
მამოძრავებელი drivande
მამრავლი faktor, multiplikator
მამრი hane, handjur
მამრობითი maskulin
მამულა gråbo, gråboört
მამული gård, bondgård, lantegendom

fosterland, fädernesland
მამულიშვილი patriot, fosterlandsvän
მამულიშვილობა patriotism
მამულიშვილური patriotisk
მამური faderlig
მანა eker
მანათობელი lysande, ljusande
მანაკინი sammetsfågel
მანამ förrän
მანამდე dittills
მანანა ljung
მანგანუმი mangan
მანგო mango
მანგრები mangrove
მანგუსტა mungo, mangust
მანდ där

dit

მანდარინი mandarin
მანდატი mandat
მანდილოსანი dam, fru
მანდოლინა mandolin
მანევრი manöver
მანევრირება manövrera

manövrering
მანევრირებადი manövrerbar, manöverduglig,

manöverskicklig
მანევრირებადობა manövrerbarhet,

manöverduglighet,
manöverfärdighet,
manöverförmåga,
manöverskicklighet

მანეთი rubel
მანეკენი mannekäng, modelldocka
მანეჟი manege
მანერა maner
მანია mani
მანიაკი maniker
მანიაკური manisk
მანიკიური manikyr
მანიპულაცია manipulation
მანიპულირება manipulera

manipulering
მანიპულირებადი manipulerbar
მანიფესტაცია manifestation
მანიფესტი manifest
მანკი last, lyte
მანკიერება lastfullhet
მანკიერი lastfull
მანომეტრი manometer, tryckmätare
მანჟეტი manschett
მანსარდა loftvåning
მანტია mantel
მანტისა mantissa
მანტრა mantra
მანუგეშებელი tröstande, förtröstelig,

förtröstningsfull
მანქანა bil

maskin
მანქანური maskinell
მანძილი distans, avstånd
მაჟარა kustruta
მარაბუ marabu, marabustork
მარაგი förråd, reserv
მარადგანახლებადი förnybar
მარადისობა evighet, tidlöshet
მარადიული evig, evigvarande, evinnerlig,

tidlös, oförgänglig,
ständigtvarande,
ständigvarande

მარადიულობა evighet, tidlöshet
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მარადმწვანე städsegrön, ständigtgrön,
eviggrön, vintergrön

მარაზმი meningslöshet
მარათონელი maratonlöpare
მარათონი maraton
მარაკუია passionsfrukt
მარანი vinkällare
მარაო solfjäder
მარგალიტა låsbräken
მარგალიტი pärla
მარგალიტისებრი pärllik, pärlliknande
მარგარინი margarin
მარგებელი gagnelig
მარგინალური marginal
მარეგულირებელი regulator
მართალი sann, sannfärdig, sanningsfull
მართებული riktig
მართვა regera, styra, driva, föra
მართვადი styrbar
მართვადობა styrbarhet
მართველობა styrning
მართი rät
მართკუთხა rektangulär, rektangelformad,

rektangelformig
მართკუთხედი rektangel
მართლა verkligen
მართლაც verkligen
მართლაცდა verkligen
მართლზომიერი rättmätig
მართლისმთქმელი sannfärdig
მართლმადიდებელი ortodox
მართლმადიდებლობა ortodoxi
მართლმადიდებლური ortodox
მართლმსაჯულება justis, rättsväsen
მართლმსაჯული domare
მართლწერა rättskrivning
მართლწესრიგი rättsordning
მართობი perpendikulär
მართობული vinkelrät
მართული styrbar
მარიამობისთვე augusti
მარიამსხალა kärs, kirskål, skvallerkål
მარილი salt
მარილიანი salt, salthaltig, saltfull
მარილმოუყრელი osaltad
მარილმოყრილი saltad
მარილმჟავა saltsyra
მარიონეტი marionett, marionettdocka,

nickedocka
მარიონეტული marionettaktig
მარიხუანა marijuana
მარკა frimärke

mark

მარკეტინგი marknadsföring
მარკეტინგული marknadsföringsmässig
მარკეტოლოგი marknadsförare
მარმარილო marmor
მარმელადი marmelad
მარმუჭი daggkåpa
მაროდიორი marodör
მარტი mars
მარტივი enkel, simpel, okomplicerad,

osammansatt
მარტო allena

enslig, ensam, ensamstående,
singel
bara

მარტოკბილა narval, havsenhörning,
sjöenhörning

მარტოობა ensamhet
მარტორქა noshörning
მარტოხელა enslig, ensam, ensamstående,

singel
ensamboende, ensamlevande

მარყუჟი slinga
მარშალი marskalk
მარში marsch
მარჩენალი försörjare
მარცვალი stavelse

frö
მარცვლეული sädesslag
მარციპანი marsipan
მარცხენა vänster
მარცხი nederlag
მარცხიანი misslyckad

oduglig
მარცხნიდან vänsterifrån
მარცხნივ till vänster
მარწუხი klo
მარწყვი jordgubbe, smultron
მარწყვისებრი smultronartad, smultronlik,

smultronliknande
მარწყვისფერი smultronfärgad, smultronröd
მარხვა fasta
მარხილი släde
მარჯანი korall, koralldjur
მარჯვე duktig
მარჯვენა höger
მარჯვნივ till höger
მარჯნისეული korallartad
მარჯნისფერი korallröd, korallfärgad
მას honom, henne
მასა massa
მასალა material, stoff
მასაჟი massage
მასაჟისტი massör, massös

მარადმწვანე მასაჟისტი
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მასივი massiv
მასიურად massvis
მასიური massiv
მასკარადი maskerad
მასკულტურა masskultur
მასმედია massmedium
მასონი frimurare
მასონობა frimureri
მასონური frimurerisk
მასპინძელი värd, värdinna
მასპინძლობა värdskap
მასრა patron
მასტიმულირებელი stimulator

stimulerande
მასტიფი mastiff
მასტოდონტი mastodont
მასტურბაცია masturbation
მასშტაბი måttstock

skala, omfång
მასწავლებელი lärare, lärarinna
მასხარა narr
მატარებელი tåg
მატება öka

ökning
მატერია materia
მატერიალიზება materialisering
მატერიალიზებული materialiserad
მატერიალიზმი materialism
მატერიალისტი materialist
მატერიალისტური materialistisk
მატერიალური materiell
მატიანე krönika
მატიტელა trampört
მატლი larv
მატრასი madrass
მატრიარქალური matriarkalisk
მატრიარქატი matriarkat, kvinnodöme,

kvinnovälde
მატრიცა matris
მატყლი ull
მატყუარა lögnhals, lögnare, ljugare,

lögnerska, ljugarinna,
ljugerska

მატჩი kamp, spel
მაუწყებელი budbärare, budbärarinna,

budbärerska
მაუწყებლობა utsändning
მაფია maffia
მაფიისმაგვარი maffialiknande
მაქაონი svalstjärt, makaonfjäril
მაქინაცია fusk, svindel
მაქმანი knyppling
მაქსიმალიზება maximalisere

მაქსიმალისტი maximalist
მაქსიმალისტური maximalistisk
მაქსიმალურად maximalt
მაქსიმალური maximal
მაქსიმუმი maximum
მაქცია varulv
მაღაზია affär, butik
მაღალანაზღაურებადი höglönad
მაღალგანვითარებული högutvecklad
მაღალეფექტური högeffektiv
მაღალი hög
მაღალკვალიფიცირებული högkvalificerad
მაღალმთიანი högfjälls
მაღალნაყოფიერი bördig
მაღალორგანიზებული högorganiserad
მაღალპატრიოტული högpatriotisk
მაღალპოეტური högpoetisk
მაღალპროდუქტიული högproduktiv
მაღალპროცენტიანი högprocentig
მაღალრადიოაქტიური högradioaktiv
მაღალსაყელოიანი högkragad
მაღალსიხშირული högfrekvent, högfrekvensig
მაღალტექნოლოგიური högteknologisk
მაღალქუსლიანი högklackad
მაღალყელიანი höghalsad
მაღალჩინოსანი ämbetsman
მაღალცივილიზებული högciviliserad
მაღალხარისხიანი högvärdig
მაღარო gruva
მაღაროელი gruvarbetare
მაღვიძარა väckarklocka, alarmklocka
მაღლა upp

uppe
მაღლივი flervånings
მაღლობი högland
მაყალი grill
მაყვალი björnbär, björnhallon
მაყურებელი tittare, åskådare, skådare
მაყუჩი ljuddämpare
მაშასადამე alltså
მაშველი livräddare
მაშია sandal, sandalsko
მაშიები sandalsko
მაშინ då

i så fall
მაშინდელი dåtida, dåvarande
მაშინვე strax, genast
მაჩვენებელი indikator, visare
მაჩვზღარბი piggsvin, pinnsvin
მაჩვი grävling
მაჩიტა klocka, blåklocka
მაცდუნებელი förförare, frestare, förförerska,

frestarinna, fresterska

მასივი მაცდუნებელი
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მაცდური förförisk, förförlig
მაცდურობა förföriskhet
მაცივარი kylskåp
მაცნე budbärare, budbärarinna,

budbärerska
მაცოცხლებელი livgivande
მაცხოვრებელი boende
მაძიებელი kandidat
მაძღარი mätt, stoppmätt
მაწანწალა vagabond, landstrykare,

gatstrykare, landsstrykare,
lösgängare

მაწონი kefir, surmjölk
მაწუხელა broms
მაჭანკალი äktenskapsmäklerska,

kopplarekona,
kopplaremadam, kopplarinna,
kopplerska, kopplingskona

მახათა spigg
მახასიათებელი karakteristik, karaktäristik
მახე fälla
მახვილი skarp

accent, betoning
svärd

მახვილისებრი svärdformad, svärdformig,
svärdlik, svärdliknande

მახვილკუთხა spetsvinklig, skarpvinklig
მახინჯი ful, oskön
მახლობლობაში nära, i närheten
მახრა mullvadssyrsa
მახრჩობელა tåtel
მაჯა handled
მაჯაღვერი tibast
მაჯისცემა puls
მაჰმადიანი islamisk
მაჰმადიანობა islam, muhammedanism
მბეჭდავი maskinskrivare,

maskinskriverska,
skrivmaskinsflicka,
skrivmaskinsfröken

მბრუნავი vändbar, vridbar
მბრძანებელი herre, härskare, härskarinna
მბრძანებლობა härska, kommandera
მბრძანებლური härskande
მგალობელი sjungande
მგელი varg, ulv
მგზავრი passagerare, resande, resenär
მგზავრობა resa, tur
მგზნებარე hetsig
მგლინავა trädkrypare
მგლისებური vargliknande
მგლოვიარე sorgfull, sorgfylld,

sorgbetyngd

მგლური vargliknande
მგრძნობიარე känslig, finkänslig, mottaglig,

sensibel, sensitiv, ömtålig,
lättrörd

მგრძნობიარობა känslighet, sensibilitet,
sensitivitet, ömhet

მდგმური hyresgäst
მდგნალი sälg
მდგომარეობა förhållande, kondition, läge,

ställning, tillstånd, situation
მდგრადი beständig, resistent
მდგრადობა resistens
მდებარე liggande
მდებარეობა belägenhet, läge, position
მდედრი hona
მდელო äng, mark
მდიდარი rik

rikeman
მდიდრული luxuös
მდივანი sekreterare, sekretär
მდინარე flod, älv
მდოგვი senap
მდოვრე långsam
მდუღარე kokande
მე jag

mig
მეაბრეშუმე silkeodlare, silkesodlare,

sidenodlare
მეაბრეშუმეობა silkeodling, silkesodling,

sidenavel
მეათასე tusende
მეათასედი promille, tusendel
მეათე tionde
მეათედი tiondel, tiondedel
მეამბოხე rebell
მეანაბრე sparare
მეანი barnmorska, jordemoder,

ackuschörska
მეარბალეტე armborstskytt
მეარფე harpist
მეასე hundrade
მეასედი hundradel, hundradedel
მეაფთიაქე apotekare
მეაქლემე kameldrivare
მებაჟე tullare, tulltjänsteman,

tullbetjänt
მებარჯე harpunör
მებაღე trädgårdsmästare,

trädgårdsarbetare,
trädgårdsodlare

მებაღეობა trädgårdsodling, trädgårdsbruk
მებოსტნეობა grönsaksodling
მებრძოლი kampare

მაცდური მებრძოლი

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 92



მებუკე hornist, hornblåsare
მებულულე piphare, pika
მებუხრე skorstensfejare
მეგაბაიტი megabyte
მეგაბიტი megabit
მეგავარსკვლავი megastjärna
მეგავატი megawatt
მეგავოლტი megavolt
მეგაზსადენე gasledningsarbetare
მეგაპარსეკი megaparsec
მეგარდერობე garderobsvakt
მეგატონა megaton
მეგაფონი megafon
მეგაჯოული megajoule
მეგაჰერცი megahertz
მეგზური vägledare, vägvisare
მეგობარი vän
მეგობრობა vänskap
მეგობრული vänlig, vänskaplig
მედალი medalj
მედალოსანი medaljör
მედგარა backsippa
მედგარი hållbar, härdig
მედდა sjuksyster, sköterska,

sjuksköterska, hälsosyster
მედია media
მედიაკომპანია mediabolag
მედიანა median
მედიაცენტრი mediacenter
მედიკამენტი medikament, läkemedel
მედიკოსი medicinare
მედიტაცია meditation
მედიტირება meditera
მედიცინა medicin
მედოლე trumslagare
მედროშე fanbärare, banerbärare,

banerförare, stångbärare,
stångförare

მედუდუკე sidensvans
მედუზა manet
მეეზოვე gatsopare, gatsoperska
მეეტლე kusk
მეექვსე sjätte
მეექვსედი sjättedel
მევალე gäldenär, låntagare
მევენახე vinodlare, vinbonde
მევენახეობა vinodling
მევიოლინე violinist, fiolspelare
მეზეთისხილე olivodlare
მეზეთისხილეობა olivodling
მეზობელი granne, nabo
მეზობლობა grannskap

naboskap

მეზოლითი mesolitikum
მეზონი meson
მეზოსფერო mesosfär
მეზღაპრე fabeldiktare, fabelförfattare,

fabelskribent, fabelskrivare
მეზღვაური sjöman, sjöfarare, sjöfarande
მეზღვია labb
მეთამბაქე tobaksodlare
მეთამბაქეობა tobaksodling, tobaksskötsel
მეთანი metan, metangas
მეთანოლი metanol
მეთაური befälhavare, befallningsman
მეთაურობა befäl
მეთაფლია honungsgök
მეთევზე fiskare
მეთევზეობა fiskavel, fiskodling
მეთერთმეტე elfte
მეთექვსმეტე sextonde
მეთექვსმეტედი sextondel
მეთვალყურე observatör, iakttagare,

uppsyningsman, tillsynsman
მეთვალყურეობა observera, övervaka

observation, övervakning,
tillsyn, uppsyn

მეთვრამეტე artonde
მეთვრამეტედი artondel
მეთოდი metod
მეთოდიკა metodik, metodlära
მეთოდოლოგია metodologi
მეთოდური metodisk
მეთოთხმეტე fjortonde
მეთორმეტე tolfte
მეთორმეტედი tolftedel
მეთხილია nötkråka
მეთხუთმეტე femtonde
მეირმე renskötare
მეირმეობა renskötsel, renavel
მეკანაფია hämpling
მეკარე dörrvakt, portvakt, målvakt
მეკასრე tunnbindare
მეკაქტუსე kaktusodlare
მეკაქტუსეობა kaktusodling
მეკაცთანე manfolksgalen, mantjuserska
მეკობრე pirat, sjörövare
მეკობრეობა sjöröveri
მეკურდღლეობა kaninavel, kaninodling,

kaninskötsel
მელა räv
მელაკუდა rävrumpa, rävsvans
მელანი bläck
მელანქოლია melankoli
მელანქოლიური melankolisk
მელია räv

მებუკე მელია
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მელიორაცია grundförbättring,
jordförbättring, melioration

მელისყურა kantarell
მელიფტე hisspojke
მელნისფერი bläckfärgad
მელოდია melodi
მელოდიური melodisk, melodiös, melodirik
მელოტი skallig
მემანდოლინე mandolinist, mandolinspelare
მემანქანე lokförare, lokomotivförare
მემარცხენე vänsterorienterad
მემარწყვე smultronodlare
მემარჯვენე högerman
მემატიანე krönikeförfattare,

krönikeskrivare, krönikör
მემატლია flugsnappare
მემბრანა membran
მემილიარდედი miljarddel
მემილიონედი miljondel
მემკვიდრე arvinge, arvtagare
მემკვიდრეობა arv, arvegods
მემკვიდრეობითი ärftlig, nerärvd
მემკვიდრეობითობა ärftlighet
მემორანდუმი memorandum
მემორიალი äreminne, minnesvård,

minnesmärke
მემუარი memoar
მენაგვე sophämtare
მენავე redare
მენარდე entreprenör
მენაძვია tallbit
მენექტრია solfågel
მენეჯერი manager
მენეჯმენტი management
მენინგიტი hjärnhinneinflammation,

meningit
მენიუ meny, matsedel
მენიჩბე paddlare, paddlerska
მენოპაუზა menopaus
მენსტრუალური menstruell
მენსტრუაცია menstruation
მენტალიტეტი mentalitet, folkkaraktär
მენტალური mental
მენჯი bäcken
მეოთხე fjärde
მეოთხედი fjärdedel, fjärdepart, kvart
მეოთხედფინალი kvartsfinal
მეოთხედფინალისტი kvartfinalist
მეოთხმოცე åttionde
მეოთხმოცედი åttiondel
მეომარი krigare, krigförande
მეორადი sekundär
მეორე andra, annan

მეორედ för andra gången
მეორეხარისხოვანი andragrads
მეორეჯერ för andra gången
მეორმოცე fyrtionde
მეოცე tjugonde
მეოცედი tjugondel
მეოცნებე dagdrömmare, drömmare,

fantast
მეოჯახე familjekär
მეპატრონე ägare, ägarinna
მერანი häst
მერე efter, efteråt
მერვე åttonde
მერვედი åttondel, åttondedel
მერვედფინალი åttondelsfinal
მერი borgmästare
მერიდიანი meridian, meridiancirkel
მერიტოკრატი meritokrat
მერიტოკრატია meritokrati
მერიტოკრატიული meritokratisk
მერქანი trä
მერქნიჭამია träfjäril
მერყევი vacklande
მერყეობა vackla
მერცხალი svala
მერცხალკუდა svalstjärt, makaonfjäril
მერწყული vattumannen
მერხი bänk, skolbänk
მესაათე urmakare
მესაზღვრე gränsvakt
მესაკუთრე ägare, ägarinna
მესამე tredje
მესამედი tredjedel
მესამოცე sextionde
მესამოცედი sextiondedel
მესაფლავე kyrkogårdsarbetare
მესაქონლეობა boskapsskötsel, djurskötsel,

fädrift
მესაჭე båtförare
მესერი galler
მესირაქლემე strutsskötare
მესირაქლემეობა strutsodling
მესტვირე säckpipeblåsare
მეტაანალიზი metaanalys
მეტაბოლიზმი metabolism
მეტაგალაქტიკა metagalax
მეტაგენეზი metagenes
მეტაინფორმაცია metainformation
მეტალი metall
მეტალურგი metallurg
მეტალურგია metallurgi
მეტალურგიული metallurgisk
მეტალური metallisk

მელიორაცია მეტალური
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მეტამორფიზმი metamorfism
მეტამორფოზი metamorfos
მეტასტაზი metastas
მეტაფიზიკა metafysik
მეტაფიზიკური metafysisk
მეტაფორა metafor
მეტაფორული metaforisk
მეტეოთანამგზავრი vädersatellit
მეტეორი meteor
მეტეორიზმი flatulens
მეტეორიტი meteorit
მეტეოროლოგი meteorolog
მეტეოროლოგია meteorologi
მეტეოროლოგიური meteorologisk
მეტეოსადგური väderstation
მეტეხი brytbar
მეტი mer
მეტისი mestis
მეტისმეტი överflödig, onödig
მეტოქე konkurrent, rival
მეტოქეობა rivalitet
მეტრი meter
მეტრიანი meterlång
მეტრიკა metrik
მეტრო tunnelbana, metro
მეტრობით metervis
მეტროპოლიტენი tunnelbana
მეტსახელი smeknamn, öknamn
მეტყევე skogvaktare, forstman
მეტყევეობა skogsbruk
მეტყველება tala
მეტწილად huvudsakligen, övervägande
მეტჯერ flera gånger
მეურვე förmyndare, förmyndarinna,

förmynderska
მეურვეობა förmynderi, förmynderskap
მეურნეობა hushåll, hushållning
მეუღლე fru, hustru
მეფარნე lykttändare
მეფე kung
მეფეტვია kornsparv
მეფოკუსე trollkonstnär, trollkarl
მეფრინველეობა fjäderfäavel, fjäderfäodling,

fjäderfäskötsel, fågelavel
მეფური kunglig
მეფუტკრე biodlare
მეფუტკრეობა biodling
მექათმეობა hönsavel, hönsskötsel

მექალთანე flickjägare, kvinnojägare,
flicktjusare, fittjägare,
tjejtjusare, kvinnotjusare,
kvinnfolkskarl,
fruntimmerskarl, horjägare,
horkarl, pigtjusare

მექანიზაცია mekanisering
მექანიზებული mekaniserad
მექანიზმი mekanism
მექანიკა mekanik, maskinlära
მექანიკოსი maskinist
მექანიკური mekanisk
მექვიშია ökenråtta
მექოთნე krukmakare
მექრთამე besticklig
მექრთამეობა besticklighet
მექსიკელი mexikan, mexikanare
მექსიკური mexikansk
მეღამურა stor fladdermus
მეღვინე vinodlare, vinbonde
მეღვინეობა vinodling
მეღორეობა svineavel
მეღუმელე ugnsfågl
მეყვავილე blomsterodlare,

blomsterplockare
მეყვავილეობა blomodling, blomsterodling,

blomsterskötsel
მეშვეობით genom, via, med hjälp av
მეშვიდე sjunde
მეშვიდედი sjundedel
მეშუქურე fyrvaktare
მეშუშე glasmästare
მეჩეთი moske
მეჩვიდმეტე sjuttonde
მეჩვიდმეტედი sjuttondedel
მეჩიტბადე fågelfångare
მეცადინეობა studera
მეცამეტე trettonde
მეცენატი mecenat
მეცნიერება vetenskap
მეცნიერთანამშრომელი forskare
მეცნიერი vetenskapsman
მეცნიერული vetenskaplig
მეცხენეობა hästavel, hästskötsel
მეცხვარე fårhund

fåraherde
მეცხვარეობა fåravel, fårskötsel
მეცხოველეობა djurskötsel, husdjursavel,

husdjursskötsel
მეცხრამეტე nittonde
მეცხრე nionde
მეცხრედი niondel, niondedel

მეტამორფიზმი მეცხრედი
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მეძავი hora, horkona, horkvinna,
luder, prostituerad, gatflicka,
glädjeflicka, glädjekvinna,
lösekona, lösekvinna, löskona,
löskvinna

მეძაობა prostitution, horeri
მეძებარი spårhund, sökhund
მეწამული djupröd, mörkröd, blodröd,

purpurröd, purpurfärgad
მეწარმე affärsman
მეწარმეობა näringsliv
მეწილე delägare
მეწისქვილე mjölnare
მეწყალსადენე rörarbetare, rörläggare,

rörmokare
მეწყერი skred, stenskred, stenras,

jordras, jordskred
მეწყერსაშიში skredfarlig
მეწყერსაშიშროება skredrisk
მეწყერუსაფრთხოება skredsäkerhet
მეჭაშნიკე smakprovare
მეჭეჭი vårta
მეჭეჭიანა stenfisk
მეჭინჭრია nässelfjäril
მეხანძრე brandman
მეხი blixt
მეხოხობე fasanmästare, fasanvaktare,

fasanvårdare
მეხსარიდი blixtafledare, blixtfångare
მეხსიერება minne
მეხუთე femte
მეხუთედი femtedel
მეჯვარე brudtärna, brudjungfru,

brudmö
მეჯინიბე stallkarl
მეჯლისი bal
მზა färdig, färdiglagad, klar
მზადება förbereda

laga
მზადმყოფი villig
მზადყოფნა beredskap, villighet
მზამზარეული färdig
მზარდი stigande, ökande
მზარეული kock, kokerska
მზე sol
მზეთუნახავი skönhet, skönjungfru, skön

kvinna
მზერა skåda

blick, anblick
მზესუმზირა solros

solrosfrö
მზესუმზირისებრი solroslik, solrosliknande
მზეყანჩა solrall

მზეყვავილა solvända
მზვერავი spanare, spion,

underrättelseagent
მზიანი solig, solrik, solskensfylld,

solskensrik
მზითევი hemgift
მზისებრი sollik, solliknande
მზისთაყვანისმცემელი soldyrkare
მზისთაყვანისცემა soldyrkan, soldyrkning
მზომელა mätare
მზრუნველი omsorgsfull
მზრუნველობა omsorg
მთა fjäll, berg
მთაგრეხილი bergkedja, fjällkedja
მთავარანგელოზი ärkeängel
მთავარეპისკოპოსი ärkebiskop
მთავარი huvud
მთავარსარდალი överstkommanderande
მთავრობა regering
მთამსვლელი alpinist, klättrare,

fjällbestigare
მთამსვლელობა alpinism, klättring,

fjällbestigning
მთელი hel
მთელრიცხოვანი heltals
მთესველი såare
მთვარე måne
მთვარემავალი månfordon
მთვართაყვანისმცემელი måndyrkare
მთვართაყვანისმცემლობა måndyrkan
მთვარისებრი månformig, månlik
მთვარისთაყვანისმცემელი måndyrkare
მთვლემარე dåsig, sömnig
მთვრალი drucken
მთიანი bergig
მთიელი bergsbo
მთიულა bergfink, björkefink
მთიხვი myskmöss, desman,

desmanråtta, myskmullvad
მთლად helt
მთლიანად helt
მთლიანი hel
მთლიანობა helhet, integritet
მთრიმლავი garvare, garverska
მთქნარება gäspa
მიასწარა gaffelbräken
მიახლოება närma

approximation
მიახლოებით cirka, omkring, ungefär,

tillnärmelsevis
მიახლოებითი ungefärlig
მიახლოებული nära

ungefärlig

მეძავი მიახლოებული
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მიბაძვა härma, eftergöra, efterlikna,
efterapa

მიბმა binda, fästa
მიბმული bunden
მიგდებული herrelös
მიგნება upptäcka, påträffa, uppspåra
მიგრაცია migration, folkflyttning
მიგრირება migrera
მიდამო område, omkrets, omnejd,

närområde
მიდამოებში däromkring
მიდგომა tillvägagångssätt,

handlingsmönster
მიდევნა följa
მიდია mussla, blåmussla
მიდრეკილება böjelse
მიერ av
მიერთება koppla

ansluta, införliva, inkorporera
მიერთებული kopplad
მივიწყება glömma
მივიწყებული glömd, bortglömd
მივლინება tjänsteresa, arbetsresa,

affärsresa
მიზანდასახული målorienterad, målmedveten
მიზანდასახულობა målmedvetenhet
მიზანთროპი misantrop
მიზანთროპია misantropi
მიზანი mål, sikte
მიზანმიმართული målorienterad, målmedveten
მიზანსმოკლებული mållös
მიზანსწრაფული målorienterad, målmedveten
მიზანსწრაფულობა målmedvetenhet
მიზანშეწონილი målinriktad, hänsiktsmässig
მიზანშეწონილობა hänsiktsmässighet
მიზეზი grund, orsak, skäl
მიზეზობრივი orsaksmässig
მიზეზობრიობა orsakssamband,

orsakssammanhang
მიზიდვა attrahera, dra till sig
მიზიდულობა gravitation, tyngdkraft,

dragkraft
მიზნობრივი ändamålsenlig, hänsiktsmässig
მიზნობრიობა ändamålsenlighet
მითვისება tillägna

tillägnelse
მითი myt
მითითება påpeka, påvisa, utpeka,

indikera
მითითებული påpekad
მითიური mytisk
მითოლოგი mytolog, mytforskare,

fabellärare

მითოლოგია mytologi, mytforskning,
mytlära, fabellära

მითოლოგიური mytologisk
მიკერძოებული partisk
მიკერძოებულობა partiskhet
მიკვალვა uppspåra

uppspårning
მიკვლევა uppspåra

uppspårning
მიკვრა klibba
მიკროავტობუსი minibuss, småbuss
მიკროანალიზი mikroanalys
მიკრობი mikrob
მიკრობიოლოგი mikrobiolog
მიკრობიოლოგია mikrobiologi
მიკრობიოლოგიური mikrobiologisk
მიკროგრამი mikrogram
მიკროეკონომიკური mikroekonomisk
მიკროელემენტი mikroelement
მიკროელექტრონიკა mikroelektronik
მიკროკლიმატი inomhusmiljö,

inomhusklimat, mikroklimat
მიკროკომპიუტერი mikrodator
მიკროკრედიტი mikrokredit
მიკროლუდსახარში mikrobryggeri
მიკროლუდსახდელი mikrobryggeri
მიკრომეტრი mikrometer
მიკრონი mikron, mikrometer
მიკროორგანიზმი mikroorganism
მიკროპროცესორი mikroprocessor
მიკროსამყარო mikrovärld
მიკროსესხი smålån
მიკროსკოპი mikroskop
მიკროსკოპია mikroskopi
მიკროსკოპული mikroskopisk
მიკროსტრუქტურა mikrostruktur
მიკროტალღა mikrovåg
მიკროტალღიანი mikrovågig
მიკროტალღური mikrovågig
მიკროფარადი mikrofarad
მიკროფაუნა mikrofauna
მიკროფილტრი mikrofilter
მიკროფლორა mikroflora
მიკროფონი mikrofon
მიკროფოტოგადაღება mikrofotografera

mikrofotografering
მიკროქირურგია mikrokirurgi
მიკროჩიპი chip
მიკროწამი mikrosekund
მიკუთვნება tillskriva

tillskrivning
მილაგება rengöra, städa

rengörning

მიბაძვა მილაგება
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მილაკი pipa, rör
მილი pipa, rör
მილიამპერი milliampere
მილიარდერი miljardär

milliardärska
მილიარდი miljard
მილიგრამი milligram
მილივატი milliwatt
მილივოლტი millivolt
მილილიტრი milliliter
მილიმეტრი millimeter
მილიონერი miljonär

millionärska
მილიონი miljon
მილიონობით millionvis, milliontals
მილიტარიზაცია upprustning
მილიტარიზმი militarism
მილიტარისტი militarist
მილიტარისტული militaristisk
მილიცია polis
მილიციელი polisman, polisbetjänt
მილიწამი millisekund
მილოცვა gratulera

gratulation
მილსადენი rörledning
მილხვევია bladrullare
მიმალული undangömd
მიმანიშნებელი påpekande
მიმართ gentemot
მიმართება förhållande
მიმართებით gentemot
მიმართვა hänvisa, hänvända

hänvisning, hänvändelse
მიმართულება riktning
მიმართულებით mot, emot
მიმართული riktat
მიმატება addera, tillägga

addition
მიმბაძველი efterapare, efteraperska
მიმდებარე angränsande, närliggande
მიმდევარი efterföljare, efterträdare,

anhängare
მიმდევრობა ordningsföljd
მიმდინარე pågående, löpande
მიმდინარეობა pågå
მიმზიდველი tilldragande, tilltalande,

attraktiv
მიმზიდველობა dragningskraft, attraktion,

attraktionsförmåga
მიმიკა mimik
მიმინო sparvhök

მიმნდობი tillitsfull, trohjärtad,
trohjärtig, troskyldig,
godtroende, godtrogen

მიმნდობლობა godtrogenhet, troskyldighet
მიმოზა mimosa
მიმოსვლა färdas, pendla
მიმოფანტული diffus
მიმოქცევა kretslopp, kretsgång
მიმოწერა korrespondens, brevväxling
მიმოხილვა överskåda

översikt, revy
მიმტანი kypare, servitör, servitös,

servitris, barflicka,
serveringsflicka,
serveringsfröken

მიმღები adressat, mottagare,
mottagarinna
mottagareapparat,
mottagningsapparat

მიმღეობა particip
მიმწოდებელი leverantör
მიმწოლი påståelig
მიმხრობა ansluta
მინა glas
მინაბამბა glasvadd
მინაბოჭკო glasfiber
მინამბერი glasblåsare, glasmakare
მინანქარი emalj
მინარევი tillsats, tillsättning,

tillsatsmedel, tillsatsämne
მინარეთი minaret
მინასაწმენდი vindrutetorkare
მინაშენი påbyggnad
მინდობილობა fullmakt

fullmaktbrev
მინდორი äng
მინერალი mineral
მინერალიზაცია mineralisering
მინერალოგია mineralogi
მინერალოგიური mineralogisk
მინერალური mineralsk
მინიალბომი minialbum
მინიკომპიუტერი minidator
მინიმალიზაცია minimalisering
მინიმალიზება minimalisera

minimalisering
მინიმალიზმი minimalism
მინიმალისტი minimalist
მინიმალისტური minimalistisk
მინიმალური minimal
მინიმიზება minimalisera
მინიმუმი minimum
მინისამზარეულო minikök

მილაკი მინისამზარეულო

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 98



მინისებრი glasaktig
მინისტრი minister
მინიშნება utpeka, antyda, häntyda

häntydning, indikation
მინიშნებით antydningsvis
მინიშნებული påpekad
მინუსი minus
მინქაფა pimpsten
მიოპია myopi, närsynthet
მიოცენი miocen
მირაჟი luftspegling, luftbild
მირკანი mars
მისაბაძი efterliknansvärd
მისაბმელი släpvagn
მისადგომი tillfartsväg
მისაკრავი klistermärke
მისაკუთრება tillägna
მისალმება hälsa, säga goddag
მისამართი adress
მისამღერი refräng
მისასვლელი åtkomst
მისაღები acceptabel, antaglig, godtagbar
მისაწვდომი tillgänglig
მისაწვდომობა tillgänglighet
მისვლა komma fram till
მისი dess

hans, hennes
მისია mission
მისტიკა mystik
მისტიკური mystisk
მისული ditkommen
მისწრაფება sträva
მისწრება hinna
მისჯა tilldöma
მისჯილი tilldömt
მიტანა leverera

leverans
მიტაცება gripa
მიტინგი massmöte, demonstration,

demonstrationståg
მიტოვება lämna

överge
მიტოვებული lämnad
მიუდგომელი otillnärmlig
მიუვალი oåtkomlig, otillgänglig
მიუკარებელი oåtkomlig
მიუკარებლობა otillnärmlighet
მიუკერძოებელი opartisk
მიუკერძოებლობა opartiskhet
მიუტევებელი oförlåtlig
მიუღებელი oantaglig, oacceptabel
მიუღწევადი ouppnåelig, oåtkomlig
მიუღწევადობა ouppnåelighet

მიუღწეველი ofattbar, ofattlig, oförståelig
მიუჩვეველი ovand
მიუწვდომელი ofattbar, ofattlig, oförståelig

oåtkomlig, otillgänglig
მიუწვდომლობა otillgänglighet
მიუხედავად oavsett, trots
მიქარვა ta fel
მიქლიო kantarell
მიქსერი mixer
მიქცევა lågvatten
მიღება motta, mottaga

få
godtaga
acceptera, admittera
bemöta

მიღებული vanlig
godkänd

მიღმა utom
მიღწევა nå, uppnå
მიღწევადი uppnåelig
მიყვანა föra
მიყოლებით bortöver
მიყრდნობა luta
მიყრუება förbise, överse
მიშენება påbygga

påbyggnad
მიჩვევა vänja
მიჩვეული vand
მიჩნევა anse

mena
მიჩუმათება förtiga, hemlighålla, dölja
მიჩქმალვა förtiga, hemlighålla, dölja
მიცელიუმი mycel, mycelium,

svampmycel
მიცემა ge
მიცემითი dativ
მიცემული given
მიცვალებული avdöd
მიძღვნა tillägna, dedicera
მიწა grund

jord
land
mark

მიწავაშლა jordskocka
მიწათმოქმედება jordbruk, lantbruk, åkerbruk
მიწათმოქმედი jordbrukare, lantbrukare,

åkerbrukare, jordarbetare,
jordbruksarbetare

მიწათმფლობელობა jordägande
მიწათსარგებლობა jordbruk, lantbruk, åkerbruk
მიწებება limma
მიწერა tillskriva

tillskrivning

მინისებრი მიწერა
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მიწვდომა tillgång
მიწიერი världslig, jordisk
მიწისზედა överjordisk
მიწისფერი jordfärgad
მიწისქვეშა underjordisk
მიწისქვეშეთი underjorden
მიწისძვრა jordbävning
მიწოდება leverera

leverering
leverans

მიწოლა trycka
მიხაკი nejlika
მიხაკისფერი hennafärgad, nejlikafärgad
მიხედვა tillvarata, tillvarataga, ta vara

på
მიხედვით enligt
მიხვედრა gissa, förstå
მიხვედრილი flink, rådlig, vettig, snabbtänkt
მიხმობა tillkalla
მიჯნა gräns
მკათათვე juli
მკაფიო tydlig, uttrycklig, distinkt,

skarp
მკაფიოდ tydligtvis
მკაცრი sträng, rigorös

stram
barsk, hård

მკერავი skräddare, skrädderska,
sömmerska, syflicka, syfru,
syfröken, syjungfru

მკერდი bröst, barm, byst
მკერდმშვენიერი skönbröstad
მკერდშიშველი barbröstad, topplös
მკვახე omogen
მკვდართავა ekorrapa
მკვდარი död
მკვდრადშობილი dödfödd
მკვდრისფერი blek
მკვებავი närande, näringsrik
მკვეთი sekant, sekantlinje
მკვეთრი abrupt
მკვიდრი infödd
მკვლევარი forskare, granskare
მკვლელი mördare, dråpsman,

mandråpare, dråpare,
mordare, morderska,
mördarinna, mörderska

მკვლელობა dråp, mord
მკვრივი tät
მკითხავი spåkvinna, spådomsmö,

spåfru, spåkona, spåmö
მკითხაობა spå
მკითხველი läsare, läsarinna

მკლავი arm, hand
მკლავჭიდი armbrytning
მკრეხელობა blasfemi
მკრთალი blek, glanslös, matt
მკრთალკანიანი blekhudad
მკურნალი läkande, kurativ
მკურნალობა läka, kurera, medicinera

behandling,
sjukdomsbehandling,
läkarbehandling,
medicinering, kur, kurering

მლაშე salthaltig
მლესავი gipsmakare
მლიქვნელი smickrare, smickrerska
მლიქვნელობა smickra

smicker, smickrarkonst,
smickreri

მლოკავი slickare, slickerska
მმართველი ledare

ledande
მმართველობა regering
მნახველი besökare, besökande
მნე vaktmästare
მნიშვნელი nämnare
მნიშვნელობა betydelse, relevans, signifikans

valör
მნიშვნელოვანი angelägen, avsevärd,

betydande, betydlig,
betydelsefull, signifikant,
värdig, viktig

მნიშვნელოვნად väsentligt
მოადგილე ställföreträdare,

ställföreträderska
მოადგილეობა ställföreträdarskap
მოაზროვნე tänkare

tänkande
მოახლე tjänarinna, kammarpiga,

kammartärna, kammarjungfru,
husjungfru, kammarflicka

მოახლოება närma
მოახლოებული överhängande
მოაჯირი räcke, räckverk
მობანავე badande
მობეზრება tråka
მობილიზაცია mobilisering
მობილიზება mobilisera

mobilisering
მობილიზებული mobiliserad
მობილური mobil
მობილურობა mobilitet
მობინადრე boende
მობინდული skum

მიწვდომა მობინდული
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მობრუნება vrida, vända
tillbakakomma, återvända,
returnera
retur, återkomst,
tillbakakomst

მობრუნებადი vändbar
მობრუნებული spegelvänd
მოგება vinna

vinning, vinst, profit, utbyte,
avkastning

მოგებული vunnen
მოგერიება parera, avvända
მოგერიებული avvänd
მოგვარება ordna, fixa
მოგვარებული ordnad
მოგვიანებით senare, sedermera
მოგზაური resande, resenär, vägfarande
მოგზაურობა resa, färd, segling
მოგონება minnesbild
მოგროვება samla
მოგრძო långaktig
მოდა mode
მოდგმა släkt
მოდელი modell

modellflicka
mönster

მოდელირებული modellerad
მოდემი modem
მოდენა tillströmning
მოდერნიზაცია modernisering
მოდერნიზება modernisera
მოდერნიზებული moderniserad
მოდერნიზმი modernism
მოდერნისტი modernist
მოდერნისტული modernistisk
მოდიფიკაცია modifikation
მოდიფიცირებული modifierad
მოდულაცია modulation
მოდული modul
მოდუნება avslappning
მოდუნებული avslappad
მოედანი plats, torg, bana
მოვალეობა plikt
მოვარდისფრო rosaaktig
მოვაჭრე köpman, handlare,

handelsman
expedit, expeditris

მოვერცხვლა silverbelägga
მოვერცხლო silveraktig, silverartad,

silverlik, silverliknande

მოვლა sköta
underhålla
sköt, skötsel, vård
underhåll

მოვლენა händelse, begivenhet,
evenemang
fenomen

მოზაიკა mosaik
მოზარდი tonåring
მოზარმაცო lat
მოზიდვა attrahera, dra till sig

rekrytera
rekrytering

მოზომვა utmäta
მოზომილი utmätt
მოზრდილი välvuxen, storvuxen
მოზღვავება tillströmning
მოთავება fullgöra, utföra, färdiggöra
მოთავსება placera, lägga
მოთათუნება klappa
მოთამაშე spelare, spelarinna, spelerska
მოთაფლვა försöta
მოთბო ljum, halvvarm
მოთეთრო vitaktig
მოთვინიერება tämja
მოთვინიერებული tämjd
მოთმენა tåla, tolerera
მოთმინება tålamod, tålmodighet
მოთმინებადაკარგული otålmodig
მოთხილამურე skidlöpare, skidkörare,

skidåkare, skidlöperska,
skidåkerska

მოთხოვნა kräva, erfordra
krav, anspråk, fordran,
fordring
förfrågan, hänvändelse

მოთხოვნილება behov
efterfrågan

მოთხრობა förtälja
berättelse

მოთხრობითი narrativ
მოიისფრო violettaktig
მოკავშირე bundförvant
მოკეცვა böjning
მოკვდავი dödlig
მოკვდომა dö
მოკვეთა amputation
მოკვლა dräpa, döda, avliva, ihjälmörda
მოკითხვა hälsa

hälsning
მოკლე kort
მოკლებეწვიანი korthårig
მოკლედ kort

მობრუნება მოკლედ
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მოკლევადიანი kortsiktig
მოკლემკლავებიანი kortärmad
მოკლეტალღიანი kortvågig
მოკლეტალღოვანი kortvågig
მოკლეტალღური kortvågig
მოკლეფეხება kortbent
მოკლეფეხებიანი kortbent
მოკლული dödad

mordoffer
მოკოჭლება halta
მოკრეფა plocka
მოკრივე boxare
მოკრძალება ödmjukhet
მოკრძალებული ödmjuk, blygsam
მოლაპარაკე talande
მოლაპარაკება förhandling
მოლარე kassör, kassörska
მოლაღური sommargylling
მოლდოველი moldavier
მოლდოვური moldavisk
მოლეკულა molekyl
მოლეკულური molekylär
მოლი mol
მოლიბდენი molybden
მოლიპული glatt, hal, isglatt, spegelglatt
მოლიპულობა halka, glattis
მოლოდინი förvänta, avvakta
მოლოცვა gratulera

gratulation
მოლური molär
მოლურჯო blåaktig
მოლუსკი blötdjur, mollusk
მომაბეზრებელი plågsam
მომავალი framtid

framtida
kommande

მომაკვდინებელი dödlig, dödsbringande
მომარაგება hamstra

hamstring
მომართული riktat
მომატება öka, höja
მომატებული ökad
მომაჯადოებელი bedårande, betagande,

charmant, charmerande,
charmfull

მომგებიანი lönsam, vinstgivande,
vinstbringande,
inkomstbringande, räntabel,
profitabel, fördelaktig

მომგებიანობა lönsamhet
მომდევნო följande
მომენტი stund, moment
მომვლელი vårdare, vårdarinna

მომზადება förbereda, arrangera,
preparera

მომზადებული beredd
მომთაბარე nomad, vandrare

nomadisk
მომთვინიერებელი dressör, tämjare
მომთმენი tålig, tålmodig, tolerant
მომთხოვნი krävande, anspråksfull,

fordringsfull
kravställare, kravställerska

მომიჯნავე närgränsande, tillgränsande
მომკრთალო blekaktig
მომლაშო saltaktig
მომლოცველი pilgrim
მომჟავო syrlig
მომრგვალება avrunda

avrundning
მომრგვალებული rundad
მომრგვალო rundaktig, rundartad
მომრიგებელი förhandlare
მომსახურება betjäna, servera

betjäning
tjänst

მომუშავე arbetande
funktionsduglig

მომქანცველი slitsam
მომღერალი sångare, sångerska, sjungare,

sjungerska
მომჩივანი saksökare

klagare
მომცემი givare
მომცრო småaktig
მომწამლავი giftig
მომწარო bitteraktig
მომწესრიგებელი regulator
მომწვანო grönaktig
მომწიფება mogna

mogning
მომწიფებული mogen
მომწოდებელი leverantör
მომჭერი klämma
მომჭირნე sparsam
მომჭირნეობა sparsamhet
მომხიბვლელი bedårande, betagande,

attraktiv, charmant,
charmerande, charmfull

მომხიბვლელობა charm, dragningskraft,
tjusighet, tjusningskraft,
tjusningsmakt

მომხიბლავი bedårande, betagande,
attraktiv, charmant,
charmerande, charmfull,
tjusig, tjusningsfull

მოკლევადიანი მომხიბლავი
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მომხმარებელი brukare, förbrukare,
användare
klient, konsument, kund

მომხრე anhängare, förespråkare,
anhängarinna, anhängerska,
förespråkerska

მომხსენებელი föredragshållare,
föredragshållerska

მონა slav, träl, slavinna, slavflicka,
slavkvinna, trälkvinna

მონადირე jägare
მონაზონი nunna, klosternunna,

klosterjungfru, klosterkvinna,
klostermö

მონათესავე besläktad
მონათვლა döpa

uppkalla
მონათმფლობელი slavägare
მონათმფლობელობა slaveri
მონაკვეთი sträcka
მონამორჩილი hängiven
მონანიება ångra
მონაპოვარი fynd
მონარინჯისფრო orangeaktig
მონარქი monark
მონარქია kungadöme, monarki
მონარქისტი monarkist
მონარქისტული monarkistisk
მონასტერი kloster
მონატრება längta, sakna

längtan
მონაყოლი berättelse
მონაცემები data
მონაცვლე dubblerare, dubblererska
მონაცვლეობა växling
მონაცვლეობით växelvis, omväxlingsvis,

skiftesvis, skiftvis
მონაცვლეობითი växlande
მონაცრისფრო gråaktig
მონაწილე deltagare, deltagarinna,

deltagerska
მონაწილეობა delta, deltaga

deltagelse, deltagning
მონახაზი skiss
მონახულება besöka

besök
მონახულებული besökt
მონდომება iver, ivrighet
მონდომებული ivrig, iverfull
მონელება smälta

matsmältning
მონეტა mynt
მონიტორი monitor

მონიტორინგი uppsyn, tillsyn
მონიშვნა märka, markera
მონიშნული markerad
მონობა slaveri, träldom
მონოგამია engifte, monogami
მონოგრამა monogram
მონოგრაფია monografi
მონოდია monodi
მონოეთნიკური monoetnisk
მონოზიგოტა monozygot
მონოთეიზმი monoteism
მონოთეისტი monoteist
მონოთეისტური monoteistisk
მონოკლი monokel
მონოლითი monolit
მონოლითური monolitisk
მონოლოგი monolog
მონომანია monomani
მონონუკლეოზი körtelfeber, kyssjuka
მონოპლანი monoplan
მონოპოლარული enpolig
მონოპოლია monopol
მონოპოლიზაცია monopolisering
მონოპოლიზება monopolisera

monopolisering
მონოპოლიზებული monopoliserad
მონოპოლისტი monopolist
მონოპოლისტური monopolistisk
მონოპოლური monopolisk
მონოსილაბიზმი monosyllabism
მონოტონური monoton, monotonisk
მონოფთონგი monoftong
მონოფიზიტი monofysit
მონოქორდი monokord
მონოქრომატული monokromatisk
მონოქრომია monokromi
მონსტრი monster
მონტაჟი montering, montage
მონტირება montera
მონუმენტი monument
მონუმენტური monumental
მონური trälisk, trälaktig
მონღოლი mongol
მონღოლური mongolisk
მოოქროება förgylla
მოოქროვილი förgylld
მოპარვა stjäla
მოპარული stulen
მოპასუხე svarare, svarerska
მოპატიჟება inbjuda, invitera
მოპედი moped
მოპირდაპირე motsatt
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მოპოვება utvinna
utvinning

მოპსი mops
მოპსმა kissa, pinka
მოპყრობა behandla

behandling
მორალი moral
მორალიზმი moralism
მორალისტი moralist
მორალისტური moralistisk
მორალური moralisk
მორატორიუმი moratorium
მორბენალი joggare, löpare

löpande
მორბილო mjukaktig
მორგება anpassa, adaptera

anpassning, adaptation
მორგებისუნარიანობა anpassningsförmåga
მორგებული anpassad
მორგი bårhus, likhus
მორევა röra

omröring
მორევი virvel, strömvirvel
მორენა morän
მორთვა pryda, dekorera, försköna
მორთული dekorerad
მორთულობა utsmyckning
მორი timmer
მორიგე jourhavande, vakthavande
მორიგეობა vakthållning
მორიდება blygsamhet
მორიდებული ödmjuk, blygsam
მორიელი skorpion
მორჟი valross
მორფემა morfem
მორფინისტი morfinist
მორფიუმი morfin
მორფოლოგია morfologi
მორფოლოგიური morfologisk
მორჩა nog, basta
მორჩენა sluta
მორჩილება lyda, hörsamma

hörsamhet
მორჩილი lydig
მორცხვი blyg
მორწმუნე troende
მორწყვა vattna, konstbevattna

vattning, bevattning,
konstbevattning, irrigation

მოსაბეზრებელი tjatig, gnällig
მოსავალი gröda
მოსავლიანობა avkastning
მოსაზრება mening, åsikt

მოსაზღვრე närgränsande, tillgränsande
მოსაკრებელი avgift
მოსალმება hälsa
მოსალოდნელი sannolik, sannsynlig
მოსამართლე domare
მოსამზადებელი förberedande
მოსამსახურე tjänare, tjänarinna

tjänsteman, tjänstekvinna,
tillhandaflicka,
tillhandafröken

მოსანათლი dopbarn
მოსართავი pynt, prydnad
მოსარჩლე saksökare
მოსაუზმე frukostätande

frukostätare
მოსაღამოება kvällna
მოსაცდელი vänthall, väntsal
მოსაწყენი tråkig, glädjelös
მოსახერხებელი bekväm, händig, behändig
მოსახვევი sväng
მოსახლე bosättare, inbyggare, invånare,

invånarinna, invånerska
მოსახლეობა befolkning
მოსეირნე spatserare, spatserarinna,

spatsererska
მოსვლა komma, ankomma
მოსინჯვა prova, pröva, försöka
მოსმენა höra, lyssna

lyda, hörsamma
avhöra

მოსპობა utrota
მოსულელო dum
მოსული ankommen
მოსუსტება försvaga
მოსუსტებული försvagad
მოსქელო tjockaktig
მოსყიდვა muta
მოსწავება varsla
მოსწავლე elev, skolbarn
მოსწრება hinna
მოსწრებული flink, rådlig, vettig, rådsnar,

snartänkt
მოტანა bringa
მოტაცება bortföra

bortföring
მოტაცებული bortförd
მოტეხა bryta
მოტეხილობა brott, benbrott
მოტვლეპილი flintskallig
მოტივაცია motivation
მოტივი motiv
მოტივირებული motiverad
მოტკბო sötaktig

მოპოვება მოტკბო
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მოტორიანი motorisk
მოტოსპორტი motorcykelsport
მოტოციკლი motorcykel
მოტოციკლისტი motorcyklist,

motorcykelförare
მოტრიალება vrida
მოტყუება lura

bedra, svika
ljuga

მოტყუებული lurad
მოუგვარებელი oordentlig, oordnad
მოუვლელი ovårdad
მოუზომავი omätlig
მოუთვინიერებელი otämjd
მოუთმენელი otålig

otålmodig
მოუთმენლობა otålighet, otålmodighet
მოუთოკავი ostyrig
მოუკრძალებელი oblygsam
მოუკრძალებლობა oblygsamhet
მოულოდნელად plötsligt
მოულოდნელი oväntad, plötslig, abrupt
მოულოდნელობა överraskning
მოუმზადებელი oförberedd
მოუმზადებლობა oberedskap
მოუმწიფებელი omogen
მოუმწიფებლობა omogenhet, omognad
მოუნათლავი odöpt
მოუნახულებელი obesökt
მოუნელებელი osmältbar
მოუნიშნავი omärkt
მოუპარავი ostulen
მოურიდებელი agelös, oblygsam
მოურიდებლობა agelöshet, oblygsamhet
მოურჯულებელი otämjd
მოუსვენარი orolig, rastlös
მოუსვენრობა oro, rastlöshet
მოუფიქრებელი korttänkt, oövervägd
მოუქნელი oböjlig

oduglig, oförmögen
მოუქრთამავი omutlig, omutbar, obesticklig
მოუშინაურებელი otämjd
მოუშორებელი oavvändbar, oavvändlig
მოუცლელობა tidsnöd
მოუძველებელი oföråldrad
მოუწესრიგებელი oordentlig, oordnad
მოუწესრიგებლობა oordning, oreda
მოუწყობელი oordentlig
მოუხარშავი okokt
მოუხელთებელი ohandgriplig, obekväm,

oläglig, ohanterlig
მოუხელთებლობა ohanterlighet
მოუხერხებელი obekväm, oläglig, obehändig

მოუხერხებლობა obehändighet, obekvämlighet
მოფარიკავე fäktare
მოფენა täcka
მოფერება smeka
მოფიქრება uttänka
მოფიქრებული uttänkt
მოქალაქე medborgare, medborgarinna,

medborgerska
მოქალაქეობა medborgarskap
მოქანდაკე bildhuggare, skulptör,

stenhuggare, bildhuggarinna,
bildhuggerska

მოქანცვა slita, utslita, utpina
მოქანცული utsliten
მოქმედება agera, verka, operera

handla
verkning
handling
aktion
akt, scen

მოქმედი giltig
verksam

მოქნილი böjlig, följsam, flexibel
მოქნილობა flexibilitet, elasticitet
მოქრთამვა muta
მოქსოვილი stickad
მოქცევა uppträda

högvatten
მოღალატე förrädare, förräderska, svikare,

trolös, otrogen
äktenskapsbrytare,
äktenskapsbryterska

მოღვაწეობა verksamhet
მოღრუბლული molntäckt, molnbeklädd,

molnbetäckt, skybetäckt
მოღრუბლულობა molntäcke
მოღუნვა böja, kröka
მოღუშული dyster
მოყავისფრო brunaktig
მოყვანა odla, kultivera

föra
მოყვარული amatör
მოყვითალო gulaktig
მოყინვა frysa

förfrysa
förfrysning

მოყინული nedisad
მოყინულობა halka, glattis
მოყოლა förtälja, berätta
მოყრა strö
მოშარდვა kissa, pinka
მოშაშე damspelare

მოტორიანი მოშაშე
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მოშენება odla
odling

მოშვება lossna, släppa
მოშიმშილე hungrande, svältande
მოშინაურება tämja
მოშინაურებული tämjd
მოშლა ödelägga, förstöra
მოშორება avlägsna, eliminera

elimination, eliminering
მოშორებით borta
მოშორებული avlägsen
მოშხამვა förgifta, förpesta
მოჩვენება spöke, gengångare
მოჩვენებითი tillgjord
მოჩვენებითობა tillgjordhet
მოცდა vänta
მოცეკვავე dansare, dansör, dansarflicka,

dansarinna, danserska, dansös
dansande

მოცემა ge
მოცემული given
მოცვი blåbär
მოციგავე slädefarare
მოციგურავე konståkare, skridskoåkare,

figuråkare, konståkerska,
skridskoåkerska, figuråkerska

მოცილება avlägsna, eliminera
elimination

მოციმციმე blinkande
მოციქული apostel
მოცულობა volym, rymd, omfång
მოცულობითი volymmässig
მოცურალა dykare
მოცხარი vinbär, vinbärsbuske
მოძალადე våldsman
მოძებნა finna, hitta
მოძველებული föråldrad, gammaldags,

gammalmodig, urmodig
მოძმე medbroder
მოძრავი rörlig, mobil
მოძრაობა röra

rörelse, motion
trafik

მოძრაობაშეზღუდული rörelsehindrad
მოძრაობაშენელებული saktagående
მოწადინებული ivrig
მოწამვლა förgifta, kontaminera

förgiftning, kontamination
მოწამლული förgiftad
მოწაფე elev
მოწევა röka

rökning
მოწესრიგება ordna

მოწესრიგებული ordentlig
მოწვევა bjuda, inbjuda

inbjudan
მოწვეული inbjuden
მოწითალო rödaktig
მოწინააღმდეგე motståndare, motståndarinna,

motstånderska
მოწინავე främst, avancerad
მოწიწება ödmjukhet
მოწიწებული ödmjuk
მოწმე vittne
მოწმენდა klarna
მოწმენდილი klar

ren
მოწმობა vittnesbörd, certifikat,

testimonium
მოწოდება mana, anmana, uppmana

uppmaning, uppfordring
tillförsel

მოწონება gilla
godkänna, godtaga

მოწონებული godkänd
მოწყალე nådig, barmhärtig
მოწყალება nådegåva
მოწყენა tråka
მოწყენილი uttråkad
მოწყენილობა vemod
მოწყვლადი sårbar
მოწყვლადობა sårbarhet
მოწყობა arrangera, organisera

inreda
მოწყობილი ordnad
მოწყობილობა apparat
მოწყურებული törstig
მოჭადრაკე schackspelare, schackspelerska
მოჭერა klämma

skruva
მოჭერილი stram
მოჭიდავე brottare
მოჭრა klippa

skära
მოხაზვა skissera
მოხაზულობა dekor, mönster
მოხალისე frivillig, volontär
მოხარული glad
მოხარშული färdigkokt
მოხატულობა mönster
მოხდენილი formfulländad
მოხდომა ske, inträffa, hända
მოხელე funktionär, tjänsteman
მოხერხება lyckas klara, hantera,

genomföra, utföra
მოხერხებული bekväm

მოშენება მოხერხებული
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მოხერხებულობა bekvämlighet
მოხეტიალე vagabond, vandrare, vandring,

nomad
vandrande, nomadisk

მოხვედრა hamna
träffa

მოხვედრილი hamnad
მოხვევა vända
მოხვეტა sopa
მოხვეჭა förtjäna
მოხიბვლა bedåra, charmera, fascinera,

tjusa
მოხიბლული charmerad, förtrollad, bedårad
მოხმარება förbruka, konsumera

förbruk, konsumtion
მოხმობა tillkalla
მოხრა böja

böjning
მოხრილი nedböjd
მოხსენება föredrag
მოხსენიება nämna
მოხსენიებული nämnd
მოხსნა ta ner

avskeda, sparka
მოხუცებული äldre
მოხუცი äldre, gammal, åldrig

gammalman
მოჯადოება bedåra, fascinera, förtrolla,

trollbinda
მოჯადოებული charmerad, förtrollad, bedårad
მოჯამაგირე husman
მპოვნელი upphittare
მჟავა syra
მჟავაგამძლე syrabeständig
მჟავე sur

syrlig
მჟაველა harsyra, göksyra, surklöver
მჟაუნა syra
მჟღერი klingande
მრავალატომიანი fleratomig
მრავალგან på många ställen
მრავალგანზომილებიანი flerdimensionell
მრავალგვარი mångartad, mångfaldig,

flerfaldig
მრავალდღიანი flerdagig
მრავალეთნიკური multietnisk
მრავალენოვანი flerspråkig, mångspråkig
მრავალეროვანი flernationell, mångnationell
მრავალვალენტიანი flervärdig
მრავალვარსკვლავიანი flerstjärnig
მრავალთავა flerhövdad, månghövdad
მრავალთავიანი flerhövdad
მრავალი många, flera

მრავალკუთხა månghörnig
მრავალკუთხედი månghörning, polygon
მრავალკულტურული mångkulturell, multikulturell
მრავალმარცვლიანი mångstavig
მრავალმნიშვნელობიანი flervärdig
მრავალმნიშვნელობიანობა flertydighet
მრავალმნიშვნელოვანი flertydig, mångtydig
მრავალმნიშვნელოვნება mångtydighet
მრავალმხრივი flersidig, mångsidig,

mångfaldig, allsidig, flerfaldig
მრავალნაირი mångfaldig, flerfaldig
მრავალნაირობა mångfald
მრავალნიშნა flersiffrig
მრავალოთახიანი flerrummig
მრავალპოლარული flerpolig
მრავალრიცხოვანი talrik
მრავალრიცხოვნება talrikhet
მრავალსართულიანი flervånings
მრავალსაფეხურიანი flerstegs
მრავალსახა flertydig, mångformig
მრავალსახეობა mångfald
მრავალუჯრედიანი flercellig
მრავალფაზიანი flerfasig
მრავალფეროვანი färgrik
მრავალფეროვნება mångfald

färgrikedom, färgrikhet
მრავალფეხა tusenfoting
მრავალფუნქციური flerfunktionell
მრავალღერძიანი fleraxlig
მრავალღმერთიანობა polyteism
მრავალშვილიანი flerbarns
მრავალცოლიანობა månggifte, polygami
მრავალძარღვა groblad
მრავალძრავიანი flermotorig
მრავალწახნაგა polyeder
მრავალწახნაგოვანი polyedrisk
მრავალწევრი polynom
მრავალწერტილი ellipsis, ellips,

uteslutningstecken
მრავალწლიანი mångårig, flerårig
მრავალჭიდელი mångkampare
მრავალჭიდი mångkamp
მრავალხმიანი flerstämmig, mångstämmig
მრავალჯერ många gånger
მრავალჯერადი mångdubbel
მრავლად massvis
მრავლისმეტყველი menande
მრავლისმთქმელი menande
მრავლისმნახველი befaren, livserfaren,

världserfaren
მრავლისმომცემი givande
მრავლისმომცველი omfattande
მრავლობითი flertal, pluralis

მოხერხებულობა მრავლობითი
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მრგვალთავა paddhuvudsagam
მრგვალი rund, rundformig
მრევლი menighet
მრეცხავი tvättare, tvätterska,

tvättkvinna
მრეწველი tillverkare, fabrikant
მრეწველობა industri

näringsliv
მრისხანე rasande
მრიცხველი täljare

mätare
მრუდი kurva
მრუშობა äktenskapsbrott
მრჩეველი rådgivare, rådgivarinna,

rådgiverska
მსახიობი skådespelare, aktör,

skådespelarinna,
skådespelerska

მსახურება tjäna, tjänstgöra
tjänst, tjänstgöring

მსახური betjänt
მსაჯი domare, kampdomare
მსგავსად liksom
მსგავსება likna

likhet
მსგავსი lik, liknande, besläktad
მსვლელობა tåg
მსმელი drinkare
მსმენელი lyssnare, lyssnarinna,

lyssnerska
მსოფლგანცდა världsuppfattning
მსოფლიო värld
მსოფლმხედველობა världsåskådning,

livsåskådning,
världsuppfattning

მსოფლმხედველობრივი livsåskådningmässig
მსოფლმხედველური livsåskådningmässig
მსოფლშეგრძნება världsuppfattning
მსროლელი skytt, skyttarinna
მსუბუქად lätt
მსუბუქი lätt
მსურველი önskande
მსუქანა fetknopp
მსუქანი fet
მსუყე fet
მსყიდველუნარიანი köpkraftig, köpduglig
მსყიდველუნარიანობა köpkraft, köpduglighet,

köpeförmåga, köpförmåga
მსხალი päron, päronträd
მსხალიჭა vintergrön
მსხვერპლი offer
მსხვერპლშეწირვა offra

offer

მსხვილთავა smygare
მსხვილი tjock

grov
მსხვილკალიბრიანი grovkalibrig
მსხვილმარცვლიანი grovkornig
მსხვრევა krossa
მსხვრევადი brytbar
მსხლისებრი päronaktig, päronlik,

päronliknande
მსჯავრდებული dömd
მსჯელობა grubbla
მტანჯველი plågare, plågoande,

plågarinna, plågerska
plågsam

მტარვალი omänniska
მტაცებელი rovdjur, karnivor
მტევანი klase

hand
მტერი fiende, ovän
მტვერგაუმტარი dammskyddad, dammtät
მტვერი damm
მტვერსასრუტი dammsugare
მტვირთავი lastningsarbetare
მტვრევა krossa
მტვრევადი brytbar
მტვრიანა ståndare
მტვრიანი dammfylld, dammfull,

dammig
მტკივნეული smärtsam, smärtelig,

smärtefull, smärtfull,
smärtefylld, smärtfylld

მტკიცე fast, stadig, varaktig
მტკიცება bevisa

hävda, påstå
fastslå, fastställa

მტკიცებულება bevis
მტკიცებულებები bevismaterial
მტკნარი färsk
მტრედი duva
მტრობა fiendskap
მტრული fientlig, fiendsk, avog
მუდამ alltid, jämt, ständigt, evigt
მუდარა bönfallan, bönfallande
მუდმივა konstant
მუდმივად jämt, ständigt
მუდმივი fast, beständig, ständig,

fortgående, konstant,
permanent

მუდმივმოქმედი beständig, permanent
მუდმივობა beständighet
მუზა sångmö, diktmö, konstgudinna
მუზეუმი museum
მულატი mulatt

მრგვალთავა მულატი
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მული svägerska, svärsyster,
svågerinna, svågerska

მულტიკულტურული mångkulturell, multikulturell
მულტიმედია multimedia
მულტიმილიარდერი mångmiljardär
მულტიმილიონერი mångmiljonär
მულტიპლიკაციური multiplikativ
მულტიპოლარული flerpolig
მუმია mumie
მუნიციპალიტეტი municipalitet

kommun
მუნიციპალური municipal
მუნჯი stum
მურა sotfärgad
მურაბა sylt
მური sot
მურტი myrten, myrtenbuske,

myrtenväxt
მურყანი al
მუსიკა musik
მუსიკალური musikalisk
მუსიკისმცოდნეობა musikvetenskap
მუსიკოსი musiker, musikant
მუსონი monsun, monsunvind
მუსულმანი muslim
მუსულმანური muslimsk
მუტანტი mutant
მუტაცია mutation
მუქარა hot
მუქზოლებიანი mörkstrimmig
მუქთად gratis, kostnadsfritt
მუქთამჭამელი snyltare, snyltgäst,

tallriksslickare
მუქი djup, mörk, mörkfärgad,

dunkel
მუქლაქებიანი mörkfläckig
მუყაო kartong, papp
მუშა arbetare, arbetskarl
მუშაკი arbetstagare
მუშაობა arbeta, jobba

verka, fungera, funka
arbete
verksamhet
verk

მუშახელი arbetsstyrka
მუშკი myskhjort
მუშტი knytnäve
მუშტისხელა knytnävestor, nävestor
მუშტმაგარი nävstark
მუცელი mage
მუცელმოგვი buktalare
მუწუკი finne
მუჭა handfull

მუხა ek, ekträd
მუხლი knä
მუხლმოდრეკილი knästående
მუხლუხა banddrivet
მუხლუხი larv

larvfötter
მუხლუხიანი banddrivet
მუხლუხმავალი banddrivet
მუხნარი ekskog
მუხრუჭი broms
მუხტი laddning
მფარავი täckande
მფარველი beskyddare, protektor,

skyddspatron, beskyddarinna,
beskydderska,
skyddspatronessa

მფარველობა beskydd, protektion
მფლანგველი slösare, slösarinna, slöserska
მფლანგველობა slöseri
მფლობელი ägare, ägarinna
მფლობელობა besittning
მფრთხალი feg
მფრინავი flygare, flygförare, pilot

flygande
მფუთავი packare, packerska
მქადაგებელი missionär
მქროლავი flyktig
მქსოველი vävare, väverska
მღებავი målare
მღელვარე turbulent, orolig
მღელვარება turbulens, oro, orolighet,

uppror
მღერა sjunga
მღვდელი präst
მღვიმე grotta
მღვრიე ogenomskinlig,

ogenomskådlig, oklar
მღრღნელი gnagare
მყარი fast, hård, hållbar, bergfast
მყესი sena
მყვინთავი dykare
მყვირალა skrikhals

skrikande
მყვრელი kopparödla, kopparorm,

ormslå
მყიდველი köpare, köparinna
მყინვარი glaciär, jökel, isjökel
მყისიერად ögonblickligen
მყისიერი ögonblicklig
მყრალა skunk, skunkdjur
მყრალი stinkande
მყუდრო trevlig

მული მყუდრო
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მყუდროება lugn, frid, ro
trivsel, trevnad

მშენებელი byggare, byggarbetare,
byggnadsarbetare

მშენებლობა bygge, byggverksamhet,
byggnadsverksamhet

მშვენიერი fin
მშვენივრად fint
მშვიდი tålmodig
მშვიდობა fred
მშვიდობიანი fredlig, fredfull
მშვიდობით farväl
მშვიდობისმყოფელი fredsbevarande
მშვილდი båge
მშვილდოსანი bågskytte, bågeskyttare
მშთანთქავი absorberande
მშიერი hungrig
მშიშარა feg

räddhare, skuggrädd
მშობელი förälder
მშობიარე födande
მშობიარობა födsel
მშობლები föräldrar, föräldrapar
მშობლიური huslig
მშრალთვალება torrögd
მშრალი torr
მშრომელი arbetare, arbetskarl,

arbetsmänniska
arbetsam, arbetsvillig

მშფოთვარე ängslig
მჩაგვრელი undertryckare, förtryckare,

förtryckarinna, förtryckerska
მჩატე lätt
მჩეხავი skogshuggare, vedhuggare,

trädfällare
მჩუქებელი givare, givarinna, giverska
მჩქეფარე sjudande
მცდარი felaktig
მცდარობა felaktighet
მცდელობა försök
მცენარე planta
მცენარეული vegetabilisk
მცენარეულობა vegetation
მცველი vakt, väktare
მცივანა fryslort
მცირე liten, små
მცირედი aning, lite
მცირეკალიბრიანი småkalibrig
მცირეოდენი aning, lite
მცირერიცხოვანი fåtalig
მცირეწლოვანი minderårig, underårig
მცოდნე kunnig, sakkunnig,

kunskapsrik

მცოცავი krypande
მცურავი simmare, simidrottsman,

simmarepojke, simmarflicka,
simmerska

მცხობელი bagare
მცხოვრები boende, inbyggare,

inbyggarinna, inbyggerska
მძარცველი rånare, rånsman, rövare,

plundrare
მძევალი gisslan
მძევლადაყვანილი gisslantagen
მძვინვარე häftig, härjande, rasande
მძვინვარება härja

härjning
მძიმე tung

besvärlig
komma, kommatecken

მძიმედ svårt
მძინარე sovande
მძლავრი kraftig, kraftfull, mäktig
მძლეველი överman
მძლეოსანი friidrottare
მძლეოსნობა friidrott
მძორი as
მძუნაობა brunst, brunsttid, löpetid
მძღოლი förare, chaufför, bilist, körare
მწამებელი plågoande
მწარე bitter
მწარმოებელი fabrikant, producent
მწებვარე seg
მწევარი vinthund
მწეველი rökare, rökarinna
მწერალი författare, diktare, skribent,

författarinna, författerska,
diktarinna, skrivarinna,
skriverska

მწერი insekt
მწერიჭამია flugsnappare

insektsätare
insektsätande

მწერლობა författarskap
მწვავე akut

brännande
მწვანე grön
მწვანეთვალება grönögd
მწვანილი köksört
მწვანულა grönfink
მწველელი mjölkerska, mjölkflicka,

mjölkjungfru, mjölkpiga
მწვერვალი topp, fjälltopp
მწვრთნელი tränare
მწიფე mogen
მწკრივი rad

მყუდროება მწკრივი
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მწოლიარე sängliggande
მწუხარე sorgfull, sorgefull, sorgefylld,

sorgfylld, sorgmodig,
nedstämd, sorgbetyngd

მწუხარება sorg
მწყემსვა valla
მწყემსი herde, herdinna
მწყერი vaktel
მწყერჩიტა piplärka
მწყობრი välformad
მწყურვალე törstig
მჭადი majsbröd
მჭედელი smed, grovsmed, hammarsmed
მჭერმეტყველება vältalighet, talekonst
მჭერმეტყველი talare, vältalare, folktalare
მჭერმეტყველური oratorisk
მჭიდრო tät
მჭიდროდ tätt
მჭრეულა varvsfluga
მხაზავი tecknare, tecknarinna,

tecknerska
მხარდამჭერი förespråkare, medhållare,

förespråkerska, medhållarinna
მხარდამხარ jämsides
მხარდაჭერა stöd, assistans
მხარე sida, part

terräng
მხარი skuldra, axel
მხატვარი målare, målarinna, tecknare,

konstnär, bildkonstnär,
konstmålare, konstnärinna,
tecknarinna, tecknerska

მხატვრობა målarkonst
მხები tangent
მხედარი ryttare
მხედველობა syn, synförmåga
მხედველობადასუსტებულიsynsvag, svagsynt
მხედრული ryttaraktig
მხეცი djur
მხეცობა bestialitet, djuriskhet,

bestaktighet
მხეცური djurisk, bestialisk, bestaktig,

djuraktig, djurartad, djurlik,
djurliknande

მხვრინავი snarkare, snarkerska
მხიარულება nöje, glädje, fröjd
მხიარული glad, lustig, munter, rolig,

glädjerik
მხილება avtäcka
მხნე vaksam
მხოლობითი singularis
მხოლოდ bara, enbart, endast

მხსნელი frälsare, räddare,
räddningsman, frälsarinna,
räddarinna

მხტომელი hoppare
მხურვალე hetsig
მხურვალება hetsighet
მჯდომარე sittande
ნაადრევი tidig
ნაანდერძევი testamenterad
ნაბახუსები bakrus
ნაბეჭდი tryckt
ნაბიჯი steg
ნაბოძები given
ნაბუნიაობა solstånd, solvarv
ნაბუშვარი bastard

frillbarn, frillunge
horunge

ნაგავი avfall, sopor
ნაგავსატარი sopschakt, sopnedkast
ნაგავსაყარი soptipp
ნაგაზი fårhund, herdehund
ნაგებობა byggnad
ნაგლეჯი bit
ნაგულისხმევი underförstådd
ნადავლი byte, trofe
ნადები beläggning
ნადირი djur

nadir
ნადირობა jaga

jakt
ნავარდი galopp
ნავარჯიშები tränad
ნავაჭრი utbyte
ნავთი fotogen
ნავთობბირჟა oljebörs
ნავთობდამოკიდებულება oljeberoende
ნავთობდეპარტამენტი oljedepartement
ნავთობექსპერტი oljeexpert
ნავთობი olja, petroleum
ნავთობკარტელი oljekartell
ნავთობკომპანია oljebolag
ნავთობკონფლიქტი oljekonflikt
ნავთობკრიზისი oljekris
ნავთობმომარაგება oljetillförsel, oljeförsörjning
ნავთობმრეწველობა oljeindustri
ნავთობნარევი oljeblandad
ნავთობპლატფორმა oljeplattform
ნავთობპროდუქტი oljeprodukt
ნავთობრესურსი oljeresurs
ნავთობსადენი oljeledning
ნავთობსაცავი oljebehållare, oljereservoar
ნავთობტერმინალი oljeterminal
ნავთობტრანსპორტი oljetransport
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ნავთობქიმიური petrokemisk
ნავთობშემოსავალი oljeintäkt
ნავთქურა fotogenkök
ნავი båt, skepp, farkost, fartyg
ნავიგატორი navigatör
ნავიგაცია navigation
ნავმისადგომი kaj, brygga, båtbrygga
ნავსადგური hamn
ნავსაშენი båtbyggeri, skeppsvarv
ნაზარდი tillväxt
ნაზი fin
ნაზმნარი verbal
ნათება lysa, skina

sken
ნათელი ljus

ljusfull, ljusfylld
tydlig, uttrycklig

ნათელმხილველი synsk, klarsynt, fjärrskådare,
fjärrsynt, sannskådare,
sannsägare, fjärrskåderska,
sannskåderska, sannsägerska

ნათელმხილველობა synskhet, klarsyn, fjärrskåderi,
fjärrskådning, fjärrsynthet,
sannskådning, sannsägeri

ნათელყოფა klargöra, klarlägga, tydliggöra,
förklara
förklaring

ნათელხილვა klarsyn
ნათესავი släkting
ნათესაობა släktskap
ნათესაური besläktad
ნათესი gröda
ნათლად tydligtvis
ნათლია fadder, gudfar, gudmor
ნათლიდედა gudmor
ნათლიმამა fadder, gudfar
ნათლისღება trettondagen, trettondedagen
ნათლობა dop
ნათლული fadderbarn, gudbarn
ნათურა glödlampa
ნათქვამი sagd
ნათხემი lillhjärna
ნაიარევი ärr
ნაირგვარი mångartad, mångfaldig,

flerfaldig
ნაირსახეობა variation, varietet
ნაკადი flöde, ström
ნაკადული bäck, småbäck
ნაკაწრი klösmärke

rispa
ნაკბენი sting
ნაკეთობა artikel
ნაკვალევი fotspår

ნაკვეთი jordstycke
ნაკვთი drag
ნაკითხი beläst, boklärd
ნაკლებად mindre
ნაკლები färre, mindre
ნაკლებობა brist, avsaknad
ნაკლი fel
ნაკლოვანება bristfällighet
ნაკლოვანი bristfällig
ნაკრები landslag
ნაკრძალი naturreservat, naturpark
ნაკუთალი vad
ნაკუწებად sönder
ნაკუწი bit
ნალექი nederbörd, nedfall

avlagring, bottensats,
bottenfall

ნალექიანი nederbördsrik
ნალექიანობა nederbördmängd
ნალი hästsko
ნალისებრი hästskoformad, hästskoformig,

hästskoliknande
ნამარხი fossil
ნამატი ökning, tillväxt
ნამგალა tornseglare
ნამგალი skära, sikel
ნამგალფრთიანა sikelvinge
ნამგზავრი berest, befaren
ნამგლისებრი sikelformad, sikelformig
ნამდვილად säkert, säkerligen, verkligen,

visst, visserligen, förvisso
ნამდვილი autentisk

äkta, reell
sann, veritabel
verklig, egentlig

ნამეტანი alltför
ნამი dagg
ნამიანი daggig, daggvåt, daggfull,

daggfylld, daggbefuktad,
daggfuktad

ნამიკრეფია ven
ნამისჭია tusenfoting
ნამოქმედარი gärning
ნამრავლი produkt, faktum
ნამსახურობა anciennitet, tjänsteålder
ნამსხვრევებად sönder
ნამსხვრევი vrak
ნამუსახდილი mökränkt, jungfrukränkt
ნამუსგარეცხილი skamlös, hutlös
ნამუსი samvete
ნამუშევარი verk
ნამქერი snödriva
ნამცეცი smula
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ნამცხვარი kaka
kex

ნანადირევი vilt, jaktbyte
ნანახი sedd
ნანგრევი ruin, vrak
ნანომეტრი nanometer
ნანოტექნოლოგია nanoteknologi
ნანოწამი nanosekund
ნაოსნობა sjöfart, skeppsfart
ნაოჭებიანი rynkig, rynkad, fårad
ნაოჭი rynka, fåra
ნაპერწკალი gnista
ნაპირი kant, brädd

kust, strand
ნაპოვნი hittad
ნაპრალი klyfta
ნარგავი plantering
ნარგიზი narciss, pingslilja, påsklilja
ნარგილე vattenpipa
ნარდი backgammon
ნარევი blandning, mix
ნარვალი narval, havsenhörning,

sjöenhörning
ნართი garn
ნარინჯი apelsin
ნარინჯისფერი orange, orangefärgad,

orangegul
ნარისჯაგა spåtistel
ნარკვევი skiss
ნარკობანდა narkotikaband
ნარკობარონი narkotikabaron
ნარკობრძოლა narkotikabekämpning
ნარკობუდე narkotikarede
ნარკოგარემო narkotikamiljö
ნარკოდამნაშავე narkotikabrottsling
ნარკოდამნაშავეობა narkotikakriminalitet,

narkotikabrottslighet
ნარკოდამოკიდებულება narkotikaberoende
ნარკოდანაშაული narkotikabrott
ნარკოდებატი narkotikadebatt
ნარკოექსპერტი narkotikaexpert
ნარკოვაჭარი narkotikasäljare,

narkotikahandlare,
narkotikahaj

ნარკოვაჭრობა narkotikahandel
ნარკოზი bedövning, narkos
ნარკოკარტელი narkotikakartell
ნარკოკლინიკა narkotikaklinik
ნარკოკონვენცია narkotikakonvention
ნარკოკონტრაბანდა narkotikasmuggling
ნარკოკონტრაბანდისტი narkotikasmugglare
ნარკოკონტროლი narkotikakontroll
ნარკოლეპსია narkolepsi

ნარკომანი narkoman
ნარკომანია narkomani
ნარკომაფია narkotikamaffia
ნარკომოვაჭრე narkotikasäljare,

narkotikahandlare,
narkotikahaj

ნარკოომი narkotikakrig
ნარკოორგანიზაცია narkotikaorganisation
ნარკოპოლიტიკა narkotikapolitik
ნარკოპოლიცია narkotikapolis
ნარკოპრობლემა narkotikaproblem
ნარკოპრობლემატიკა narkotikaproblematik
ნარკოსაქმიანობა narkotikaverksamhet
ნარკოტიკი narkotikum, berusningsmedel,

rusmedel
ნარკოტიკული narkotisk
ნარკოტრანსპორტი narkotikatransport
ნარკოწარმოება narkotikaproduktion
ნარკოჯოჯოხეთი narkotikahelvete
ნარშავი tistel
ნარჩენები avfall
ნარჩენი rest
ნარჩიტა kungsfågel
ნარცეცხლა blåklint
ნასვამი drucken
ნასწავლი lärd
ნატეხი bit
ნატვრა önska, drömma

önskedröm
ნატიფი fin
ნატრიუმი natrium
ნატურალიზაცია naturalisation
ნატურალიზმი naturalism
ნატურალისტი naturalist
ნატურალისტური naturalistisk
ნატურალური naturell
ნატურმორტი stilleben
ნატურფილოსოფია naturfilosofi
ნაუკა farkost, fartyg
ნაფთალინი naftalen
ნაფიცი edbunden
ნაფლეთი klut, tygstycke
ნაქი gomsegel
ნაქსოვი stickad
ნაქურდალი tjuvgods
ნაღარი plogfåra
ნაღდი äkta, reell
ნაღები kräm
ნაღველი galla

vemod
ნაღვლიანი trist
ნაღვლისმომგვრელი bedrövlig
ნაღმი mina
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ნაღმოსანი torpedobåt, minbåt
ნაღმსატყორცნი granatkastare
ნაღრძობი dislokation
ნაყარი svärm
ნაყიდი köpt
ნაყინი glass, iskräm
ნაყოფი frukt
ნაყოფიერება fertilitet, fruktbarhet
ნაყოფიერი fertil, bördig, fruktbar
ნაშვილები adoptivbarn, fosterbarn
ნაშთი rest
ნაშიერი djurunge
ნაშრომი verk
ნაჩვენები påpekad
ნაჩქარევი hastig
ნაჩხვლეტი sting
ნაცარა duvblå
ნაცარი aska
ნაცარქათამა målla
ნაცვალსახელი pronomen
ნაცვლად istället
ნაციზმი nazism
ნაციონალდემოკრატი nationaldemokrat
ნაციონალიზაცია nationalisera, förstatliga
ნაციონალიზება nationalisera
ნაციონალიზმი nationalism
ნაციონალისტი nationalist
ნაციონალისტური nationalistisk
ნაციონალური national
ნაცისტი nazist
ნაცისტური nazistisk
ნაცნობი bekant
ნაცნობობა bekantskap
ნაცრისებრი askaktig, askartad
ნაცრისფერზოლებიანი gråstrimmig
ნაცრისფერთვალება gråögd
ნაცრისფერი grå, askfärgad, askfärgig
ნაცრისფერლაქება gråfläckig
ნაძალადევი tvungen
ნაძვი gran
ნაძვნარი granskog, granlund
ნაძირალა kanalje, skurk
ნაწარმი fabrikat, produkt, vara
ნაწარმოები verk
ნაწები klistermärke
ნაწერი skrift
ნაწილაკი partikel
ნაწილი del, part

avdelning
ნაწილობრივ delvis, dels
ნაწილობრივი partiell
ნაწლავი tarm
ნაწნავი fläta, hårpiska

ნაწყენი förnärmad
ნაწყვეტი utdrag
ნაჭამი mätt
ნაჭერი tygstycke

skiva, stycke
ნაჭუჭი skal
ნახაზი teckning
ნახარში avkok
ნახატი teckning
ნახევარბუჩქი halvbuske
ნახევარგამტარი halvledare
ნახევარდა halvsyster
ნახევარდიუიმიანი halvtums
ნახევარი halv
ნახევარკუნძული halvö
ნახევარლიტრიანი halvliters
ნახევარმთვარე halvmåne
ნახევარმთვარისებრი halvmåneformig,

halvmånformig,
halvmåneformad,
halvmånformad

ნახევარსაათიანი halvtimmeslång
ნახევარსფერო hemisfär, halvklot, halvsfär
ნახევარსფერული hemisfärisk, halvklotformad,

halvklotformig, halvsfärisk
ნახევარფაბრიკატი halvfabrikat
ნახევარფინალი semifinal
ნახევარფინალისტი semifinalist
ნახევარღერძი halvaxel
ნახევარღმერთი halvgud
ნახევარჩრდილი halvskugga
ნახევარძილი halvsömn
ნახევარძმა halvbror
ნახევარწლიანი halvårig
ნახევარწრე halvcirkel, semicirkel
ნახევარწრიული halvcirkelformad,

halvcirkelformig, semicirkulär
ნახევრად halv
ნახევრადგასაიდუმლოებულიhalvhemlig
ნახევრადგასამხედროებულიparamilitär
ნახევრადდაღებული halvöppen
ნახევრადდემოკრატიული halvdemokratisk
ნახევრადკრიმინალური halvkriminell
ნახევრადმელოტი halvskallig
ნახევრადოფიციალური halvofficiell
ნახევრადტკბილი halvsöt
ნახევრადჩაკეტილი halvstängt
ნახევრადძვირფასი halvädel
ნახელავი gärning
ნახერხი sågspån
ნახვა se
ნახვამდის adjö, farväl
ნახვრეტი hål
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ნახმარი brukad
ნახსენები nämnd
ნახტომი hopp, språng
ნახტომისებრი språngaktig, språngartad
ნახშირბადი karbon
ნახშირბოჭკო kolfiber
ნახშირი kol
ნახშირმჟავა kolsyra, divätekarbonat
ნახშირორჟანგი koldioxid, kolsyra, kolsyregas,

karbonsyra
ნახშირწყალბადი kolväte
ნახშირწყალი kolhydrat
ნაჯახი yxa
ნაჯახისებრი yxformig
ნაჯერი mättad
ნაჯვარი blandras
ნგრევა ödelägga

ödeläggelse, destruktion,
förödelse
förfall

ნდობა tillit
ნდობადაკარგული tillitslös
ნეანდერტალელი neandertalare
ნება vilja
ნებადართული tillåten
ნებართვა lov, tillåtelse

koncession
ნებაყოფლობითი frivillig
ნებისმიერი godtycklig, arbiträr, vilken

som helst
ნებისყოფა viljekraft, viljestyrka
ნეგატიური negativ
ნეგო hedblomster
ნედლეული råvara, råmaterial, råstoff,

råprodukt
ნედლი rå
ნევროზი neuros
ნევროლოგი neurolog
ნევროლოგია neurologi
ნევროლოგიური neurologisk
ნეილონი nylon
ნეირობიოლოგია neurobiologi
ნეირობიოლოგიური neurobiologisk
ნეირონი neuron
ნეიროფიზიოლოგია neurofysiologi
ნეიროფიზიოლოგიური neurofysiologisk
ნეიროქირურგი neurokirurg
ნეიროქირურგია neurokirurgi
ნეიროქირურგიული neurokirurgisk
ნეიტრალიზაცია neutralisering
ნეიტრალიზება neutralisera

neutralisering
ნეიტრალობა neutralitet

ნეიტრალური neutral
ნეიტრალურობა neutralitet
ნეიტრინო neutrino
ნეიტრონი neutron
ნეკერჩხალი lönn, lönnträd
ნეკი lillfinger
ნეკნი revben
ნეკროზი nekros
ნეკროლოგი nekrolog
ნელა sakta
ნელთბილი ljum, halvvarm
ნელი långsam, långsamgående, trög,

trögrörlig
ნემსთევზა nålfisk
ნემსი nål

synål
spruta

ნემსისებრი nålformad, nålformig,
nålliknande

ნემსისმაგვარი nålformad, nålformig,
nålliknande

ნემსიყლაპია trollslända
ნემსიწვერა geranium, pelargonia,

storknäbb
ნემსკავი fiskekrok, angel
ნეოგენი neogen
ნეოდიმი neodym
ნეოიმპერიალიზმი nyimperialism
ნეოიმპერიალისტი nyimperialist
ნეოიმპერიალისტური nyimperialistisk
ნეოიმპრესიონიზმი neoimpressionism
ნეოიმპრესიონისტი nyimpressionist,

neoimpressionist
ნეოკლასიკური neoklassisk
ნეოკლასიციზმი nyklassicism, neoklassicism
ნეოკოლონიალიზმი nykolonialism, neokolonialism
ნეოკოლონიალისტური neokolonialistisk
ნეოკონსერვატიზმი neokonservatism
ნეოკონსერვატიული nykonservativ
ნეოლიბერალური nyliberal
ნეოლითი neolitikum
ნეოლოგიზმი neologism
ნეონაციზმი nynazism
ნეონაცისტი nynazist
ნეონაცისტური nynazistisk
ნეონი neon
ნეონისფერი neonfärgad
ნეოპლატონიზმი neoplatonism
ნეორეალისტი nyrealist
ნეოტენია neoteni
ნეოფაშიზმი nyfascism, neofascism
ნეოფაშისტი nyfascist
ნეოფაშისტური nyfascistisk
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ნეოფემინიზმი nyfeminism
ნეოფემინისტი nyfeminist
ნეოფემინისტური nyfeministisk
ნეოფიტი neofyt
ნეპტუნიუმი neptunium
ნერგი planta
ნერვებისმომშლელი enerverande
ნერვი nerv
ნერვიული nervös
ნერვოპათოლოგი nervläkare, nervspecialist
ნერვული nervös
ნერწყვი spott, saliv
ნერწყვნარევი salivblandad
ნესვი melon
ნესტარი gadd
ნესტგამძლე fukttålig
ნესტი väta
ნესტიანი fuktig, fuktighetsmättad,

fuktmättad
ნესტო näsborre
ნეტარე säll
ნეტარება salighet
ნეტო netto
ნეფრიტი jade, nefrit
ნექტარი nektar
ნეჭა badsvamp, tvättsvamp
ნეხვი gödsel
ნიადაგი grund, jord, jordmån
ნიადაგმცოდნე jordmånsforskare
ნიადაგმცოდნეობა jordmånslära, jordartslära,

jordmånsforskning
ნიავი luftdrag, luftning
ნიანგი krokodil
ნიაღვარი flöde, ström
ნიახური selleri, selleriört
ნიბლია fink
ნიგოზი valnöt
ნიდაო manke
ნივთი ting, grej, sak
ნივთიერება stoff, ämne
ნივთმტკიცება bevisföremål,

bevisningsföremål
ნიკაპი haka
ნიკელი nickel
ნიკოტინი nikotin
ნიკოტინმჟავა nikotinsyra, niacin
ნიმუში exempel

förebild, föredöme
mönster

ნიმფა nymf
ნიობიუმი niob, niobium
ნიორი vitlök
ნიპელი nippel

ნიჟარა snäcka
konkylie
vask

ნირვანა nirvana
ნისკარტი näbb, fågelnäbb
ნისკარტმარწუხა korsnäbb
ნისკარტნამგალა ibisnäbb
ნისკარტნიჩაბა skedsnäppa
ნისკარტსადგისა skärfläcka
ნისლეული nebulosa
ნისლი dis
ნისლიანი dimmig, disfylld
ნისლოვანება nebulosa
ნიტრატი nitrat
ნიტრიტი nitrit
ნიტრობენზოლი nitrobensen
ნიტროგლიცერინი nitroglycerin
ნიუანსი nyans
ნიფხავი trosa, kalsonger, underbyxor
ნიღაბაფარებული maskerad
ნიღაბი mask
ნიღბიანი maskerad
ნიყვი kejsarflugsvamp
ნიშა nisch
ნიშადური salmiak
ნიშანდობლივი karakteristisk, karaktäristisk,

kännetecknad
ნიშანი tecken, märke

skylt
karaktär

ნიშანსვეტი milstolpe, milsten
ნიშნობა förlovning
ნიჩაბი åra, paddel, paddelåra

spade
skovel

ნიჩბისებრი spadeliknande, spadliknande,
spadlik

ნიჩბოსანი paddlare, paddlerska
ნიჩბოსნობა rodd, roddsport, paddelidrott
ნიძლავი vad
ნიჭი talang, begåvning
ნიჭიერება begåvning
ნიჭიერი begåvad, talangfull
ნიჰილიზმი nihilism
ნიჰილისტი nihilist, nihilistinna,

nihilistska
ნიჰილისტური nihilistisk
ნობელიუმი nobelium
ნოემბერი november
ნოვატორი banbrytare
ნოვატორული banbrytande
ნოველა novell
ნომენკლატურა nomenklatur

ნეოფემინიზმი ნომენკლატურა
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ნომერი nummer
nummerskylt

ნომინალური nominell
ნომინაცია nominering
ნომინირებული nominerad
ნორვეგიელი norrman
ნორვეგიულენოვანი norskspråkig
ნორვეგიული norsk
ნორმა norm
ნორმალიზაცია normalisering
ნორმალიზება normalisera
ნორმალურად normalt
ნორმალური normal
ნორმატიული normativ, normgivande
ნორმირებული normerad
ნოროვირუსი vinterkräksjuka
ნორჩი ung
ნოსტალგია hemlängtan, nostalgi
ნოსტალგიაშეპარული nostalgisk
ნოსტალგიური nostalgisk
ნოტა not
ნოტარიალური notarial
ნოტარიუსი notarius
ნოტი not
ნოტიო fuktig, våt
ნოყიერება fertilitet, fruktbarhet,

bördighet
ნოყიერი fertil, bördig, fruktbar
ნოხი ryamatta
ნუ inte
ნუგეში tröst
ნუდიზმი naturism, nudism
ნუდისტი naturist, nudist
ნუდისტური nudistisk
ნუკლეოსინთეზი kärnfusion
ნუკლონი nukleon
ნუკრი hjortkalv
ნული noll
ნუმიზმატიკა numismatik
ნუმიზმატური numismatisk
ნუნა tandvall
ნურაფერი ingenting
ნუსხა lista
ნუტრია sumpbäver, nutria
ნუში mandel
ნუშისებრი mandelformad, mandelformig,

mandelaktig, mandelartad,
mandellik, mandelliknande

ოაზისი oas
ობელისკი obelisk
ობი mögel
ობიანი möglig
ობიექტი objekt

ობიექტივი objektiv
ობიექტური opartisk, objektiv
ობიექტურობა objektivitet
ობლიგაცია obligation
ობობა spindel
ობობისებრი spindelaktig, spindelartad,

spindelformig, spindellik
ობოლი föräldralös
ობსერვატორია observatorium
ობსტრუქცია obstruktion
ოდა ode
ოდენობა antal, kvantitet
ოდესმე nångång, någonsin, nånsin,

nåntid
ოდესღაც nångång, någonsin, nånsin,

närhelst
ოდინდელი urgammal
ოდიოზური odiös
ოდნავ knappt
ოდნავი aning, lite
ოვალი oval
ოვალური oval
ოვაცია ovation
ოვულაცია ägglossning, ovulation
ოზონი ozon
ოზონოსფერო ozonlager, ozonskikt
ოთახი rum, kammare
ოთხანძიანი fyrmastad
ოთხასი fyrahundra
ოთხბორბლიანი fyrhjulig
ოთხგანზომილებიანი fyrdimensionell
ოთხდიუიმიანი fyrtums
ოთხდღიანი fyrdagig
ოთხვაგონიანი fyrvagns
ოთხვალენტიანი fyrvärdig
ოთხვარსკვლავიანი fyrstjärnig
ოთხთვალა kärra
ოთხთვიანი fyrmånaders
ოთხი fyra
ოთხიანი fyrtal
ოთხკარიანი fyrdörrars
ოთხკუთხა fyrhörnig, fyrehörnig,

fyrkantad, fyrkantig
ოთხკუთხედი fyrhörning, fyrkant
ოთხლიტრიანი fyraliters
ოთხმაგი fyrdubbel, fyrfaldig
ოთხმოცდაათი nittio
ოთხმოცდაათწლიანი nittioårig
ოთხმოცდამეათე nittionde
ოთხმოცი åttio
ოთხმოცწლიანი åttioårig
ოთხმხრივი fyrsidig
ოთხნიშნა fyrsiffrig

ნომერი ოთხნიშნა
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ოთხოთახიანი fyrrums, fyrarums
ოთხსაათიანი fyratimmars
ოთხსართულიანი firevånings, fyrvånings
ოთხსვეტიანი fyrspaltig
ოთხტაქტიანი fyrtakts
ოთხფეხა fyrbent, fyrfotad
ოთხშაბათი onsdag
ოთხცილინდრიანი fyrcylindrig
ოთხძრავიანი fyrmotorig
ოთხწლიანი fyraårig
ოთხჭიდი fyrkamp
ოთხჯერ fyra gånger
ოთხჯერადი fyredubbel
ოკეანე hav, ocean
ოკეანოგრაფი oceanograf
ოკეანოგრაფია oceanografi
ოკეანოგრაფიული oceanografisk
ოკულისტი ögonläkare
ოკუპანტი ockupant
ოკუპაცია ockupation
ოკუპირება ockupering
ოკუპირებული ockuperad
ოლეანდრი oleander
ოლიგარქი oligark
ოლიგარქია oligarki
ოლიგარქიული oligarkisk
ოლიგოპოლია oligopol
ოლიგოფრენია oligofreni
ოლიგოცენი oligocen
ოლიმპიადა olympiad
ოლიმპიური olympisk
ოლოლი hornuggla
ოლქი län
ომამდელი förkrigs
ომბალო polejmynta
ომი krig

ohm
ომისმაგვარი krigsliknande
ომმეტრი ohmmeter
ომნიბუსი omnibus
ომონიმი homonym
ონანიზმი onanism
ონანისტი onanist
ონდატრა bisamråtta, myskråtta,

småbäver
ონკანი kran
ონკოლოგი onkolog
ონკოლოგია cancerforskning, onkologi
ონკოლოგიური onkologisk
ონომატოლოგია onomatologi
ონტკოფა lyktört
ონტოლოგია ontologi
ოპერა opera

ოპერატორი operator
operatör

ოპერაცია operation
ოპერაციული operativ
ოპერეტა operett
ოპერირება operera
ოპიუმი opium
ოპოზიცია opposition
ოპოზიციონერი oppositionspolitiker
ოპოზიციური oppositionell
ოპონენტი opponent
ოპონირება opponera
ოპორტუნიზმი opportunism
ოპორტუნისტი opportunist
ოპორტუნისტული opportunistisk
ოპოსუმი pungråtta, opossum
ოპტიკა optik
ოპტიკური optisk
ოპტიმალური optimal
ოპტიმიზირება optimera

optimering
ოპტიმიზმი optimism
ოპტიმისტი optimist
ოპტიმისტური optimistisk
ოპუნცია fikonkaktus, opuntia
ოპცია val
ორაგული lax
ორაგულისფერი laxröd, laxfärgad
ორადგილიანი tvåmans
ორადობა dubbelhet
ორადწრფივი bilinjär
ორაზროვანი tvetydig, tvåtydig, dubbeltydig
ორაზროვნება tvetydighet, dubbeltydighet
ორალური oral
ორანგუტანგი orangutang
ორანჟერეა växthus
ორანძიანი tvåmastad
ორასი tvåhundra
ორატომიანი tvåatomig
ორატორი orator, vältalare, folktalare
ორაქტიანი tvåakts
ორბი gåsgam
ორბიტა bana, omloppsbana
ორბორბლიანი tvåhjulad
ორგაზმი orgasm
ორგანზომილებიანი tvådimensionell
ორგანი orgel
ორგანიზატორი arrangör, organisatör
ორგანიზატორული organisatorisk
ორგანიზაცია organisation, organisering
ორგანიზება arrangera, organisera
ორგანიზებული organiserad
ორგანიზმი organism
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ორგანო organ
ორგანული organisk
ორგვარი tvetydig, dubbeltydig
ორგია orgie
ორგული trolös, otrogen, dubbelhjärtad
ორდენი orden
ორდინატი ordinata
ორდიუიმიანი tvåtums
ორდღიანი tvådagars
ორენოვანი tvåspråkig, bilingval
ორენოვნება tvåspråkighet
ორეული dubbelgångare
ორვაგონიანი tvåvagns
ორვალენტიანი tvåvärdig, bivalent
ორვარსკვლავიანი tvåstjärnig
ორთაბრძოლა tvekamp
ორთავა tvehövdad, tvåhövdad
ორთავიანი tvehövdad
ორთვალა tvåögd
ორთვიანი tvåmånaders
ორთოგნათიზმი ortognatism
ორთოგონალური ortogonal
ორთოგრაფია ortografi
ორთოგრაფიული ortografisk
ორთოეპია ortoepi
ორთონორმალური ortonormal
ორთოპედი ortoped
ორთოპედია ortopedi
ორთქლი ånga
ორთქლმავალი ånglok

ångdriven
ორი två
ორიანი tvåa
ორიგამი origami
ორიგინალი källskrift
ორიგინალური originell
ორიგინალურობა originalitet
ორიენტალისტიკა orientalistik
ორიენტაცია orientering
ორიენტირება orientera

orientering
ორიენტირებული orienterad
ორივე bägge

båda
bådadera

ორკარიანი tvådörrars
ორკბილა skära

tvåtandad
ორკესტრი orkester
ორკვირიანი tvåveckors
ორკუდა tvåsvansad, tvåsvansig
ორკუზა tvåpucklig
ორკუზიანი tvåpucklig

ორლიანდაგიანი dubbelsporrad, dubbelspårig
ორლიტრიანი tvåliters
ორმაგი dubbel
ორმაგძირიანი dubbelbottnad, tvåbottnad
ორმარცვლიანი tvåstavig, bisyllabisk
ორმო grop, hål
ორმოცდაათი femtio
ორმოცდაათპროცენტიანი femtioprocentig,

femtiprocentig
ორმოცდაათწლიანი femtioårig
ორმოცდამეათე femtionde
ორმოცი fyrtio
ორმხრივად tvåsidigt
ორმხრივამოზნექილი bikonvex
ორმხრივი bilateral, dubbelsidig,

ömsesidig, gensidig, tvåsidig,
tvåvägs, bäggesidig

ორმხრივჩაზნექილი bikonkav
ორნაირი tvetydig, dubbeltydig
ორნამენტი ornament
ორნითოზი papegojsjuka
ორნითოლოგი ornitolog, fågelkännare
ორნითოლოგია ornitologi
ორნითოლოგიური ornitologisk
ორნიშნა tvåsiffrig
ორობითი binär
ოროვანდი kardborre, kardborregräs,

kardborrgräs, kardborrört
ოროთახიანი tvårummig, tvårums
ორომტრიალი virvel, strömvirvel
ორპირი tvåtungad, tvetalig
ორპოლარული tvåpolig
ორპოლუსიანი tvåpolig
ორჟანგი dioxid
ორსაათიანი tvåtimmars
ორსართულიანი tvåvånings
ორსაფეხურიანი tvåstegs
ორსახა tvetydig, dubbeltydig
ორსვეტიანი tvåspaltig
ორსიმიანი tvåsträngad
ორსული gravid, havande
ორსულობა graviditet
ორტაქტიანი tvåtakts, tvåtaktig
ორფაზიანი tvåfasig
ორფერა tvåfärgad
ორფეხა tvåbent, tvåbenad, tvefotad,

tvåfotad
ორფოთოლა nattviol
ორქიდეა orkide
ორღერძიანი tvåaxlad, tvåaxlig
ორშაბათი måndag
ორცილინდრიანი tvåcylindrig
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ორცოლიანობა tvegifte, bigami,
dubbeläktenskap

ორცხობილა skorpa, kavring
ორძირიანი tvebottnad
ორძრავიანი tvåmotorig
ორწევრი binom
ორწერტილი kolon
ორწვეტიანი tvespetsad, tvåspetsad,

tvåspetsig
ორწლიანი tvåårig
ორჭიდი tvåkamp
ორხელიანი tvåarmad
ორჯერ två gånger
ოსი osset
ოსმიუმი osmium
ოსპი lins
ოსტატი mästare, mästarinna
ოსტატობა mästerskap
ოსტატური mästerlig
ოსური ossetisk
ოსცილატორი oscillator
ოსცილაცია oscillation
ოსცილირება oscillera

oscillering
ოსცილოგრამა oscillogram
ოსცილოგრაფი oscillograf
ოფთალმია snöblindhet, oftalmi
ოფთალმოლოგი oftalmolog
ოფთალმოლოგია oftalmologi
ოფთალმოლოგიური oftalmologisk
ოფთალმოსკოპი oftalmoskop
ოფთალმოსკოპია oftalmoskopi
ოფისი kontor
ოფიცერი officer
ოფიციალური formell, officiell
ოფიციანტი kypare, servitör, servitös
ოფლი svett
ოფლიანი svettig, svettefull, svettvåt
ოფლიანობა svettning, svettighet,

transpiration
ოფოფა kärleksborste, nålkörvel
ოფოფი härfågel
ოქმი akt
ოქრო guld
ოქროთვალა guldöga
ოქრომჭედელი guldsmed
ოქრომჭედლობა guldsmedskonst,

guldsmedsyrke
ოქროსზოლებიანი guldstrimmad, guldstrimmig
ოქროსმაძიებელი guldgrävare, guldsökare
ოქროსფერი guldfärgad
ოქროშვრია guldhavre
ოქროწკეპლა gullris

ოქსიდი oxid
ოქტაედრი oktaeder
ოქტავა oktav
ოქტომბერი oktober
ოღონდ bara
ოყნა lavemang
ოჩოფეხა stylta
ოჩოფეხები styltor
ოცდაათი trettio
ოცდაათწლიანი trettioårig
ოცდამეათე trettionde
ოცელოტი ozelot
ოცი tjugo
ოცმაგი tjugodubbel, tjugofaldig
ოცნება drömma, dagdrömma

dröm, dagdröm, önskedröm
ოცპროცენტიანი tjugoprocentig
ოცწლიანი tjugoårig
ოხრახუში persilja
ოხუნჯი skämtare, skämtarinna,

skämterska
ოჯახი familj
ოჯახური huslig
პაემანი möte, kärleksmöte
პავიანი babian
პავილიონი paviljong
პათოგენური patogen
პათოლოგია patologi
პათოლოგიური patologisk
პაიკი bonde
პაკეტი påse
პაკისტანელი pakistanare
პაკისტანური pakistansk
პალადიუმი palladium
პალატა sjukrum, sjukkammare
პალეოანთროპოლოგია paleoantropologi
პალეობიოლოგია paleobiologi
პალეობოტანიკა paleobotanik, fytopaleontologi
პალეობოტანიკური paleobotanisk
პალეოგენი paleogen
პალეოგეოგრაფია paleogeografi
პალეოგრაფი paleograf
პალეოგრაფია paleografi
პალეოგრაფიული paleografisk
პალეოზოოლოგია djurpaleontologi, paleozoologi
პალეოკლიმატოლოგია paleoklimatologi
პალეოლითი paleolitikum
პალეონტოლოგი paleontolog
პალეონტოლოგია paleontologi
პალეონტოლოგიური paleontologisk
პალეოცენი paleocen
პალესტინელი palestinier, palestinensare
პალესტინური palestinsk
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პალიტრა palett
პალმა palm
პალტო ulster, ytterrock, yllekappa
პანაშვიდი dödsmässa
პანგენეზისი pangenesis
პანგოლინი myrkott
პანდა panda, pandabjörn
პანდემია pandemi
პანელი panel
პანთეონი kyrkogård, panteon
პანიკა panik
პანიკიორი panikspridare
პანიკური panisk, panikartad
პანკრეასი bukspottkörtel
პანკრეატიტი bukspottkörtelinflammation
პანორამა panorama
პანსიონატი pensionat
პანტერა panter
პანტოგრაფი pantograf
პანტომიმა pantomim
პანღური spark
პაპა farfar, morfar
პაპარაცი smygfotograf
პაპი påve
პაპირუსი papyrus
პარაბელუმი parabellum, parabellumpistol
პარაბოლა parabel, parabelkurva,

parabellinje
პარაბოლოიდი paraboloid
პარაბოლური parabolisk, parabelformad,

parabelformig
პარაგენეზისი paragenes
პარაგრაფი paragraf
პარადიგმა paradigm
პარადოქსი paradox
პარადოქსული paradoxal, paradoxartad
პარაზიტი parasit, skadedjur, ohyra,

ogagnsdjur, snyltdjur
პარაზიტიზმი parasitism, snylteri
პარალაქსი parallax
პარალელეპიპედი parallellepiped
პარალელი parallell, latitudcirkel
პარალელიზმი parallellism
პარალელოგრამი parallellogram, romboid
პარალელური jämlöpande

parallell
პარალიზება lamslå, paralysera
პარალიზებული förlamad
პარამაგნეტიზმი paramagnetism
პარამაგნიტური paramagnetisk
პარამეტრი parameter
პარამეტრიზება parametrisera
პარამეტრიზებადი parametriserbar

პარამეტრული parametrisk
პარანოია paranoia
პარანოიდული paranoid
პარანოიკი paranoiker
პარასკევი fredag
პარაფინი paraffin
პარაფრაზი parafras
პარაფრენია parafreni
პარაფსიქოლოგი parapsykolog
პარაფსიქოლოგია parapsykologi
პარაფსიქოლოგიური parapsykologisk
პარაქრონიზმი parakronism
პარაშუტი fallskärm
პარაშუტისტი fallskärmshoppare
პართენოგენეზი jungfrubörd, jungfrufödelse,

jungfrufödsel
პარიკი peruk
პარკეტდაგებული parkettbelagd
პარკეტი parkett
პარკი park

kasse, bärkasse, påse, säck
პარკინსონიზმი parkinsonism
პარკოსანი baljfrukt, baljväxt
პარკუჭი ventrikel, hjärtekammare
პარლამენტარი parlamentariker,

parlamenterare,
parlamentsledamot,
parlamentsmedlem,
riksdagsledamot,
riksdagsmedlem

პარლამენტარიზმი parlamentarism
პარლამენტი parlament, riksdag
პარმაღი skärmtak
პაროდია parodi
პაროლი lösenord
პარპაში husera

husering
პარსეკი parsec
პარსვა raka

rakning
პარტია parti
პარტიზანი gerillakrigare, gerillasoldat,

partisan
პარტიული partimässig
პარტიულობა partitillhörighet
პარტნიორი partner

sambo
პარტნიორობა partnerskap
პარფიუმერია parfymeri
პასატი passad, passadvind
პასიანსი patiens
პასიური passiv
პასიურობა passivitet
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პასიფლორა passionsblom
პასპორტი pass
პასტა pasta
პასტელი pastell
პასტერიზაცია pastörisering
პასტორი pastor
პასუხგაუცემელი obesvarad
პასუხი svar
პასუხისმგებელი ansvarig
პასუხისმგებლობა ansvar, ansvarighet
პატაკი rapport
პატარა liten, små
პატარაობა barndom
პატარძალა oxtunga
პატარძალი brud
პატენტი patent
პატიება förlåta

förlåtelse
პატიებადი förlåtlig
პატივი ära, heder, honnör
პატივისცემა vörda, respektera

vördnad, respekt, ära
პატივმოყვარე ärelysten, äregirig
პატივმოყვარეობა äregirighet
პატივსაცემი vördnadsvärd, respektabel,

respektfull, respektfylld, ärad
პატივცემული vördnadsvärd, vördnadsfull,

respektabel, respektfull,
respektfylld, ärad

პატიმარი arrestant, fängelsefånge
პატიმრობა fängelsestraff
პატიოსანი ärlig, hederlig
პატიოსნება ärlighet, hederlighet
პატრიარქალური patriarkalisk
პატრიარქატი patriarkat
პატრიარქი patriark
პატრიოტი patriot, fosterlandsvän
პატრიოტიზმი patriotism
პატრიოტული patriotisk
პატრონი ägare, ägarinna
პატრონობა patronage, beskydd
პატრული patrull
პატრულირება patrullera
პატრუქი veke
პაუზა paus
პაქტი pakt
პაშტეტი pastej
პაციენტი patient
პაციფიზმი pacifism
პაციფისტი pacifist, fredsaktivist
პაციფისტური pacifistisk
პაწაწინა pytteliten, jätteliten, bitteliten
პაწია pytteliten, jätteliten, bitteliten

პედაგოგი pedagog, undervisare
პედაგოგიკა pedagogik
პედაგოგიური pedagogisk
პედალი pedal
პედანტი pedant
პედანტიზმი pedantism
პედანტური pedantisk
პედიატრი barnläkare
პედიატრია pediatri
პედიატრიული pediatrisk
პედიკიური pedikyr
პეიზაჟი landskapsmåleri,

landskapsmålning,
landskapsbild, naturlandskap

პეკინესი pekingese, pekines,
pekineshund

პემზა pimpsten
პენიცილინი penicillin
პენსია pension
პენსიონერი pensionär, pensionist,

pensionstagare, pensionärska,
pensionstagarinna

პენტაგრამა pentagram
პენტაედრი pentaeder
პენტამეტრი pentameter
პენტატონიკა pentatonik
პეონი pion
პეპელა fjäril
პეპლისებური fjärillik
პეპლურა fjärilsmygga
პერანგი skjorta

nattskjorta, nattdräkt
პერგამენტი pergament
პერიგეა perigeum
პერიკარდი perikardium, hjärtsäck
პერიკარდიტი perikardit,

hjärtsäcksinflammation
პერიმეტრი omkrets, perimeter
პერიოდი period
პერიოდიკა press
პერიოდონტი rothinna
პერიოდონტიტი parodontit,

rothinneinflammation
პერიოდულად periodvis
პერიოდული periodisk
პერიოდულობა periodiskhet
პერისკოპი periskop
პერიტონიტი bukhinneinflammation
პერიფერია periferi
პერიფერული periferisk
პერიცენტრი periapsis
პერიჰელიუმი perihelium
პერმანენტული permanent
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პეროქსიდი peroxid
პერპენდიკულარული vinkelrät, perpendikulär
პერსონალი personal
პერსონაჟი personage
პერსპექტივა perspektiv, utsikt
პერსპექტიული perspektivisk
პესიმიზმი pessimism
პესიმისტი pessimist
პესიმისტური pessimistisk
პესტიციდი pesticid
პეტიცია petition
პეტროგლიფი hällristning
პეტუნია petunia
პიანინო piano
პიანისტი pianist, pianospelare
პიგმენტი pigment
პიეზოელექტრობა piezoelektricitet
პიეზოელექტრული piezoelektrisk
პიესა teaterstycke, teaterpjäs, pjäs,

skådespel, föreställning
პითონი pyton, pytonorm
პიკანტური pikant
პიკანტურობა pikanteri
პიკი höjdpunkt
პილიგრიმი pilgrim
პილოტი flygare, flygförare, pilot
პილპილი peppar
პინგვინი pingvin
პინჩერი pinscher
პინცეტი pincett
პიონერი banbrytare, pionjär
პირადი personlig
პირადობა identitet
პირადული personlig
პირამიდა pyramid
პირამიდისებრი pyramidformad,

pyramidformig, pyramidal,
pyramidalformig,
pyramidartad, pyramidlik,
pyramidliknande

პირანია piraya
პირაღმა bakpå
პირბადე flor, slöja
პირგაპარსული rakad
პირდაპირ strax

rakt
პირდაპირი direkt
პირდაპირობა innerlighet
პირდაპირპროპორციული proportionell, direkt

proportionell
პირდაღებული förvånad, överraskad
პირვანდელი ursprunglig
პირველად först, för första gången

პირველადი primär
პირველი förste
პირველმაისობა första maj

förstamajfirande
პირველობა mästerskap
პირველყოფილი uråldrig, förhistorisk,

prehistorisk
პირველწყარო primärkälla
პირთეთრა arv
პირი mun

person, figur
egg

პირისპირ mot, emot
პირიქით omvänt
პირმოთნე hycklare, hycklerska
პირმოთნეობა hyckleri
პირმშვენიერი ansiktsvacker
პირმშო första barn
პირობა villkor, betingelse
პირობები villkor, förhållande
პირობითი betingad, villkorlig
პიროვნება person, personlighet, individ
პიროვნული personlig
პირომანი pyroman
პირომანია pyromani
პირომეტრი pyrometer
პირომეტრია pyrometri
პიროტექნიკა pyroteknik
პიროტექნიკოსი pyrotekniker
პირსაბანი tvättställ
პირსახოცი handduk
პირუტყვი djur

fä, boskap
პირქუში dyster
პირღია förvånad, överraskad
პირშუშხა pepparrot
პისტოლეტი pistol
პისტოლეტიანი pistolbeväpnad
პიტბული pitbull
პიტბულტერიერი pitbullterrier
პიტნა mynta
პიურე mos
პიქტოგრამა piktogram
პიცა pizza
პიცერია pizzeria
პლაგიატი plagiat
პლაზმა plasma
პლაკატი plakat
პლანერი glidflyg, glidflygplan,

segelflyg, segelflygplan,
hängglidare

პლანეტა planet
პლანეტარიუმი planetarium
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პლანეტარული planetarisk, planetär
პლანეტთაშორისი interplanetarisk
პლანეტოიდი planetoid
პლანიმეტრია planimetri, plangeometri
პლანიმეტრიული plangeometrisk, planimetrisk
პლანტაცია plantage
პლანქტონი plankton
პლაჟი strand, badstrand, sandstrand,

badplats
პლასტიკი plast
პლასტიკური plastisk
პლასტიკურობა plasticitet, plastiskhet
პლასტილინი plastilina
პლასტმასა plast
პლატინა platina
პლატო platå
პლატონური platonisk
პლატფორმა plattform
პლაცენტა moderkaka, placenta
პლებისციტი plebiscit
პლედი pläd
პლევრა brösthinna
პლევრიტი brösthinneinflammation,

pleurit
პლენარული plenar
პლენუმი plenum
პლინთუსი golvlist
პლიოცენი pliocen
პლომბი plomb
პლურალიზმი pluralism
პლურალისტი pluralist
პლურალისტული pluralistisk
პლუსი plus, additionstecken
პლუტოკრატი plutokrat
პლუტოკრატია plutokrati
პლუტოკრატიული plutokratisk
პლუტონიუმი plutonium
პნევმატური pneumatisk
პოდიუმი podium
პოეზია diktning, diktkonst, poesi
პოემა poem
პოეტესა diktarinna, poetessa, poetinna
პოეტი diktare, poet
პოეტური poetisk
პოვნა finna, hitta
პოზა ställning
პოზირება posering
პოზიტიურად positivt
პოზიტიური positiv
პოზიტრონი positron
პოზიცია ställning, position
პოკერი poker
პოლარიზატორი polarisator, polarisationsfilter

პოლარიზაცია polarisation
პოლარიზება polarisera

polarisering
პოლარიზებული polariserad
პოლარობა polaritet
პოლარული polar
პოლარულობა polaritet
პოლემიკა polemik
პოლიანდრია polyandri
პოლიგამია månggifte, polygami,

gruppäktenskap
პოლიგლოტი polyglott
პოლიგონი skyttebana
პოლიგრაფია polygrafi
პოლიეთილენი polyeten
პოლითეიზმი polyteism, månggudadyrkan
პოლითეისტი polyteist, månggudadyrkare
პოლიკლინიკა poliklinik
პოლიმერი polymer
პოლიმორფიზმი polymorfi, polymorfism
პოლინომი polynom
პოლიომიელიტი polio
პოლიპი polyp, polypdjur
პოლისი försäkringsbrev
პოლისპერმია polyspermi
პოლიტექნიკური polyteknisk
პოლიტიზაცია politisering
პოლიტიზება politisera
პოლიტიზებული politiserad
პოლიტიზირება politisera

politisering
პოლიტიკა politik
პოლიტიკოსი politiker
პოლიტიკური politisk
პოლიტოლოგი statsvetenskapsman,

statsvetare
პოლიტოლოგია statsvetenskap
პოლიტოლოგიური statsvetenskaplig
პოლიტპატიმარი politisk fånge
პოლიფონია polyfoni
პოლიფონიური polyfonisk
პოლიქრომია polykromi
პოლიცია polis
პოლიციელი polisman, polisbetjänt
პოლკი regemente
პოლკოვნიკი överste
პოლონელი polack
პოლონიუმი polonium
პოლონურენოვანი polskspråkig
პოლონური polsk
პოლუსი pol
პომადა läppstift
პომიდორი tomat
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პომპეზური pompös
პომპეზურობა pompöshet
პომპონი tofs
პონი ponny
პოპვარსკვლავი popstjärna
პოპკულტურა populärkultur, popkultur
პოპმომღერალი popsångare, popsångerska
პოპმუსიკა popmusik, populärmusik
პოპულარიზაცია popularisering
პოპულარიზება popularisera
პოპულარობა popularitet
პოპულარულად populärvis
პოპულარული populär
პოპულაცია bestånd, population
პოპულიზმი populism
პოპულისტი populist
პოპულისტური populistisk
პორნოგრაფია pornografi, porr
პორნოგრაფიული pornografisk
პორნოვარსკვლავი pornostjärna
პორნოინდუსტრია pornoindustri, porrindustri
პორნოჟურნალი pornomagasin
პორნოსურათი pornobild, porrbild
პორნოფილმი pornofilm, porrfilm
პორტატიული bärbar, portabel
პორტი hamn
პორტრეტი porträtt
პორტუგალიელი portugis
პორტუგალიური portugisisk
პორტფელი portfölj
პოსტიმპრესიონიზმი postimpressionism
პოსტინდუსტრიული postindustriell
პოსტკოლონიალიზმი postkolonialism
პოსტკომუნისტური postkommunistisk
პოსტმოდერნიზმი postmodernism
პოსტმოდერნისტი postmodernist
პოსტმოდერნისტული postmodernistisk
პოსტულატი postulat
პოსტულირება postulera
პოტენცია potens
პოტენციალი potential
პოტენციური potentiell
პრაგმატიზმი pragmatism
პრაგმატიკა pragmatik
პრაგმატიკოსი pragmatiker
პრაგმატული pragmatisk
პრანწია vipa
პრანჭვა kokettera
პრანჭია kokett
პრასი purjolök
პრაქტიკა praktik
პრაქტიკული praktisk
პრედიკატი predikat

პრევენცია prevention
პრევენციული förebyggande, preventiv,

antikonceptionell
პრეზენტაცია presentation
პრეზერვატივი kondom
პრეზიდენტი president
პრეზიდენტობა presidentskap
პრეზიდიუმი presidium
პრეზუმფცია presumtion
პრემია premie, premium, pris, bonus
პრემიერა premiär
პრემირებული prisbelönad
პრეპარატი preparat
პრერია prärie
პრეროგატივა prerogativ
პრესა press
პრესატაშე pressattache
პრესკონფერენცია presskonferens
პრესმდივანი pressekreterare
პრესსამსახური presstjänst
პრესტიჟი prestige
პრესტიჟული prestigefylld
პრესტო presto
პრესცენტრი presscenter
პრეტენდენტი pretendent
პრეტენზია anspråk
პრეტენზიული pretentiös, anspråksfull
პრეფიქსი prefix, förstavelse
პრეცენდენტი prejudikat, precedens
პრიალა blank
პრიალი glans, glimmer, sken
პრივატიზაცია privatisering
პრივატიზება privatisera
პრივატიზებული privatiserad
პრივილეგია privilegium
პრივილეგირებული privilegierad
პრიზი premie, premium, pris
პრიზიორი pristagare
პრიზმა prisma
პრიზმისებრი prismaformad, prismaformig
პრიმატი herredjur, primat
პრიმიტიული primitiv
პრინტერი printer, skrivare
პრინცესა prinsessa
პრინცი prins
პრინციპი princip
პრინციპული principiell, principfast
პრინციპულობა principfasthet
პრიორიტეტი prioritet
პრობლემა problem
პრობლემატიკა problematik
პრობლემატური problematisk, problemfylld,

problemartad
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პროგერმანული tyskvänlig
პროგნოზი prognos
პროგნოზირება prognosera
პროგნოზირებადი förutsägbar
პროგნოზირებადობა förutsägbarhet
პროგრამა program
პროგრამირება programmering,

programutveckling,
programvaruutveckling,
programmeringsarbete

პროგრამირებადი programmerbar
პროგრამისტი programmerare
პროგრამული programmässig
პროგრესი framsteg, framgång
პროგრესია progression
პროგრესირებადი progressiv, växande
პროგრესიული framstegsvänlig, progressiv
პროგრესული framstegsvänlig, progressiv
პროდანიური danskvänlig
პროდასავლური västerorienterad
პროდემოკრატიული prodemokratisk
პროდუქტი produkt
პროდუქტიული produktiv
პროდუქტიულობა produktivitet
პროექტი projekt
პროექტირება projektera

projektering
პროექტორი projektor, projektionsapparat
პროექცია projektion
პროვიზია proviant
პროვინცია provins
პროვინციალიზმი provinsialism
პროვინციელი provinsbo
პროვინციული provinsiell
პროვოკატორი provokatör
პროვოკატორული provokatorisk
პროვოკაცია provokation
პროვოცირება provocera
პროვოცირებული provocerad
პროზა prosa
პროთეზი protes
პროინგლისური engelskvänlig
პროკლამაცია proklamation
პროკურორი åklagare
პროლეტარი proletär
პროლეტარიატი proletariat
პროლოგი prolog
პრომილე promille
პროპაგანდა propaganda
პროპაგანდისტული propagandistisk,

propagandamässig
პროპანი propan, propangas
პროპელერი propeller

პროპელერიანი propellerdriven
პროპოლისი propolis
პროპორცია proportion
პროპორციულად proportionsvis
პროპორციული proportionell
პროპორციულობა proportionalitet
პროჟექტორი sökarljus, strålkastare,

ljuskastare
პრორექტორი prorektor
პრორუსული ryskvänlig
პროსაბჭოთა sovjetvänlig
პროსპექტი aveny
პროსტატა blåshalskörtel
პროსტიტუცია prostitution
პროტეინი protein
პროტესტანტი protestant
პროტესტანტიზმი protestantism
პროტესტანტული protestantisk
პროტესტი protest
პროტექტორატი protektorat
პროტექცია protektion
პროტექციონიზმი protektionism
პროტექციონისტი protektionist
პროტექციონისტული protektionistisk
პროტოენა urspråk, moderspråk
პროტოკოლი protokoll
პროტონი proton
პროტოპლაზმა protoplasma
პროტოტიპი prototyp
პროფემინისტური kvinnosaksvänlig
პროფესია yrke, profession
პროფესიონალი fackman, professionist
პროფესიონალიზმი professionalism,

professionalitet
პროფესიონალობა professionalitet
პროფესიონალური professionell
პროფესიული facklig, fackmässig,

yrkesmässig, professionsmässig
პროფესორი professor
პროფესურა professorat
პროფილაქტიკა profylax
პროფილაქტიკური profylaktisk
პროფილი profil
პროფკავშირი fackförening,

fackorganisation,
arbetarfackförening,
fackförbund

პროფრანგული franskvänlig
პროშვედური svenskvänlig
პროცედურა procedur
პროცედურული procedurmässig
პროცენტი procent
პროცენტულად procentvis
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პროცენტული procentuell, procentmässig
პროცესი process
პროცესია procession, tåg
პროცესორი processor
პროცესუალური processuell
პსმა kissa, pinka, urinera
პტეროდაქტილი flygödla
პუბერტატი pubertet
პუბლიკა publik
პუბლიკაცია publikation
პუბლიცისტი publicist
პუდელი pudel
პუდრი puder
პულოვერი tröja
პუმა puma
პუნქტი plats
პუნქტუალობა punktlighet
პუნქტუალური punktlig
პუნქტუალურობა punktlighet
პური bröd
პურმარილი festmiddag
პუტჩი kupp
ჟაკეტი jacka
ჟაკუზი bubbelpooler, spabad, jacuzzi,

jacuzzibad
ჟამი epok, tid, tidevarv
ჟანგბადი oxygen, syre, surstoff

oxygengas, syrgas
ჟანგვა korrodera, rosta
ჟანგი oxid

rost
ჟანგიანი rostig
ჟანგისფერი rostfärgad
ჟანგმოდებული rostig
ჟანდარმი gendarm
ჟანრი genre
ჟარგონი jargong, slang, slangspråk
ჟასმინი jasmin
ჟელატინი gelatin
ჟელე gele
ჟელესებრი geleaktig, geleartad, gelelik
ჟესტი gest
ჟესტიკულაცია gestikulation
ჟესტიკულირება gestikulera

gestikulering
ჟეტონი jetong
ჟილეტი väst
ჟინი kapris
ჟინიანი kapriciös
ჟინჟღლი duggregn, småregn
ჟინჟღლიანი småregnig
ჟირაფი giraff
ჟირო giro

ჟიური jury
ჟლეტა mörda
ჟოლო hallon
ჟოლოსებრი hallonlik, hallonliknande
ჟოლოსფერი hallonfärgad
ჟონგლიორი jonglör
ჟონგლიორობა jongleri, jongleringskonst
ჟონგლირება jonglera

jonglering
ჟონვა läcka, rinna
ჟრჟოლა darra
ჟრუნი järpe
ჟუნჟრუკი stjärnblomma
ჟურნალი journal, magasin, tidskrift
ჟურნალისტი journalist
ჟურნალისტიკა journalistik
ჟურნალისტური journalistisk
ჟღერა ljuda
ჟღერადი klangfull, klangfager, klangrik
ჟღერადობა klang
რა vad
რაბინი rabbin
რაგბი rugby
რაგბისტი rugbyspelare
რადარი radar
რადგან eftersom, emedan
რადგანაც eftersom, emedan
რადიალური radiell
რადიანი radian
რადიატორი radiator
რადიაცია radioaktiv strålning
რადიკალი radikal
რადიკალიზმი radikalism
რადიკალურად radikalt
რადიკალური radikal, djupgripande
რადიო radio
რადიოანტენა radioantenn
რადიოანძა radiomast
რადიოასტრონომია radioastronomi
რადიოასტრონომიული radioastronomisk
რადიოაქტივობა radioaktivitet
რადიოაქტიური radioaktiv
რადიობიოლოგია radiobiologi
რადიოგადამცემი radiosändare
რადიოგადაცემა radiosändning, radioprogram
რადიოგრამა radiogram
რადიოგრაფია radiografi
რადიოდებატი radiodebatt
რადიოდისკუსია radiodiskussion
რადიოექო radioeko
რადიოზონდი radiosond
რადიოთეატრი radioteater
რადიოთერაპია radioterapi, strålbehandling

პროცენტული რადიოთერაპია
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რადიოინჟინერი radioingenjör
რადიოინტერვიუ radiointervju
რადიოკავშირი radiokommunikation,

radioförbindelse
რადიოკლუბი radioklubb
რადიოკომენტატორი radiokommentator
რადიოკომპანია radiobolag
რადიოკომპასი radiokompass
რადიოკომუნიკაცია radiokommunikation
რადიოკონცერტი radiokonsert
რადიოკრიტიკოსი radiokritiker
რადიოკურსი radiokurs
რადიოლამპა radiolampa
რადიოლოგი radiolog
რადიოლოგია radiologi
რადიოლოგიური radiologisk
რადიომართვადი radiostyrd
რადიომაუწყებლობა radioutsändning
რადიომაღაზია radioaffär
რადიომეტრი radiometer
რადიომიმღები radiomottagare,

radiomottagningsapparat
რადიომოყვარული radioamatör, radiointresserad
რადიომსმენელი radiolyssnare, radiolyssnerska
რადიომწარმოებელი radiofabrikant,

radioproducent
რადიონავიგაცია radionavigation
რადიოპელენგაცია radiopejling
რადიოპიესა radioteaterstycke
რადიოჟურნალისტი radiojournalist, radioreporter
რადიოჟურნალისტიკა radiojournalistik
რადიორეკლამა radioreklam
რადიოსადგური radiostation
რადიოსახელოსნო radioverkstad
რადიოსიახლე radionyhet
რადიოსიგნალი radiosignal
რადიოსიხშირე radiofrekvens
რადიოსპექტაკლი radioskådespel
რადიოსტუდია radiostudio
რადიოტალღა radiovåg
რადიოტელეგრაფი radiotelegraf
რადიოტელესკოპი radioteleskop
რადიოტელეფონი radiotelefon
რადიოტელეფონია radiotelefoni
რადიოტექნიკა radioteknik
რადიოტრანსლაცია radioutsändning
რადიოფიზიკა radiofysik
რადიოფიზიკური radiofysisk
რადიოფონია radiofoni
რადიოქარხანა radiofabrik
რადიოქიმია radiokemi
რადიოქიმიური radiokemisk
რადიოქსელი radionät

რადიოშუქურა radiofyr
რადიოწამყავნი radiovärd, radiovärdinna
რადიოხარვეზები radiostörningar
რადიოხელოსანი radioreparatör
რადიუმი radium
რადიუსი radie
რადონი radon, radongas
რაზე varpå
რაზეც varpå
რაზმი trupp
რათა för
რაიმე någonting, nånting
რაინდი riddare
რაინდობა ridderlighet
რაინდული ridderlig, riddarmässig
რაიონი stadsdel, distrikt
რაკეტა raket, robot, missil
რაკი eftersom, emedan
რალი rally, biltävling, rallytävling
რამადანი ramadan
რამდენად huruvida
რამდენადაც såvitt
რამდენი hur många
რამდენიმე flera, någon
რამდენიმესაფეხურიანი flerstegs
რამდენიმეფაზიანი flerfasig
რამდენიმეჯერ flera gånger
რამდენჯერმე flera gånger
რამე någonting, nånting
რანაირად hur
რანგი rang, grad
რანდევუ rendezvous, kärleksmöte
რაობა essens
რაოდენ hur
რაოდენობა antal, kvantitet
რაოდენობრივი kvantitativ
რაპირა florett
რასა ras
რასაკვირველია naturligtvis
რასიზმი rasism
რასისტი rasist
რასისტული rasistisk
რასობრივი rasmässig
რატიფიკაცია ratifikation
რატიფიცირება ratificera

ratificering
რატიფიცირებული ratificerad
რატომ varför
რაუნდი rond
რაფა fönsterbräda
რაფინირება raffinera

raffinering
რაფინირებული raffinerad

რადიოინჟინერი რაფინირებული
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რაფსი raps
რაღაცა någonting, nånting
რაღაცგვარი någon
რაღაცნაირი någon
რაში vari

häst
რაშიც vari
რაც som
რაციონალიზმი rationalism
რაციონალური rationell
რაციონი ranson
რახან eftersom, emedan
რბენა löpa

löpning
რბილი mild, mjuk
რბილწიწვიანა lärk, lärkträd
რბოლა rally, biltävling, rallytävling,

kappkörning, tävlingskörning
რგოლი ring
რგოლისებრი ringformad, ringformig
რეაბილიტაცია rehabilitering, rehabilitation
რეაბილიტირება rehabilitera
რეაგირება reagera
რეალიები realia
რეალიზაცია realisation
რეალიზება realisera

realisering
რეალიზებადი realiserbar, genomförlig
რეალიზებული realiserad
რეალიზმი realism
რეალისტი realist
რეალისტური realistisk
რეალობა realitet
რეალურად egentligen
რეალური reell
რეანიმაცია intensivvårdsavdelning
რეაქტივი reagens
რეაქტიული jetdriven, reaktionsdriven
რეაქტორი reaktor
რეაქცია reaktion
რებუსი rebus
რეგატა regatta
რეგენერაცია regeneration
რეგვენი dumbom, dummerjöns
რეგიონალური regional
რეგიონი distrikt, landsdel, region
რეგისტრატურა reception
რეგისტრაცია registrering

inskrivning
incheckning

რეგისტრი register
რეგისტრირება registrera
რეგისტრირებული registrerad

რეგლამენტი dagordning
რეგრესია regression
რეგრესიული regressiv
რეგულარული regelmässig
რეგულირება reglera, justera

reglering
რეგულირებადი justerbar
რეგულირებადობა justerbarhet
რეგულირებული reglerad
რედაქტირება redigera

redigering
რედაქტირებული redigerad
რედაქტორი redaktör, redaktris,

redaktörska
რედაქცია redaktion
რედაქციული redaktionell
რედუქცია reduktion
რეესტრი register
რევანდი rabarber
რევანში revansch
რევანშისტი revanschist, revanschivrare
რევიზია revision
რევიზორი revisor
რევიუ revy
რევმატიზმი reumatism
რევმატოლოგი reumatolog
რევმატოლოგია reumatologi
რევმატოლოგიური reumatologisk
რევმატული reumatisk
რევოლვერი revolver
რევოლუცია revolution
რევოლუციონერი revolutionär
რევოლუციური banbrytande, revolutionär
რეზედა reseda
რეზერვი reserv
რეზერვირებული reserverad
რეზერვისტი reservsoldat
რეზერვუარი behållare, reservoar
რეზიდენტი boende
რეზინი gummi
რეზინისებრი gummiaktig
რეზისტენტული resistent
რეზისტორი motstånd, resistor
რეზიუმე sammandrag, resume
რეზოლუცია resolution
რეზონანსი resonans
რეზონატორი resonator
რეზუსდადებითი rhesuspositiv
რეზუსუარყოფითი rhesusnegativ
რეზუსფაქტორი rhesusfaktor
რეიდი räd, raid
რეინტეგრაცია reintegrering
რეისი flygning, flygtur

რაფსი რეისი
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რეიტინგი rating, ranking
რეკვა ringa
რეკვიემი rekviem
რეკლამა annons, reklam
რეკლამირება reklamera
რეკლამირებული reklamerad
რეკომენდაცია anbefallning, referens,

rekommendation
რეკომენდირებული rådlig, tillrådlig,

rekommendabel
რეკონსტრუქცია rekonstruktion
რეკორდი rekord
რეკორდსმენი rekordhållare, rekordsättare,

rekordtagare,
rekordhållarinna,
rekordhållerska,
rekordtagarinna,
rekordtagerska

რეკორდული rekordartad, rekordaktig,
rekordmässig

რეკურსია rekursion
რეკურსიული rekursiv
რელატივიზმი relativism
რელატივისტური relativistisk
რელაქსაცია relaxation
რელე relä
რელიგია religion
რელიგიათმცოდნეობა religionsvetenskap
რელიგიათშორისი tvärreligiös
რელიგიური religiös
რელიგიურობა religiositet
რელიეფი relief
რელიკვია relik
რელიქტი relikt
რელსი räls, skena
რემონტი reparation, renovering
რენესანსი renässans
რენიუმი rhenium
რენტა ränta
რენტაბელობა lönsamhet
რენტაბელური lönande, lönsam
რენტგენი röntgen
რენტგენოგრამა röntgenfotogram,

röntgenogram
რენტგენოგრაფია röntgenografi
რენტგენოდიაგნოსტიკა röntgendiagnostik
რენტგენოთერაპია röntgenterapi
რენტგენოლოგი röntgenläkarem röntgenolog
რენტგენოლოგია röntgenologi
რენტგენოლოგიური röntgenologisk
რენტგენოსკოპია röntgenoskopi
რეორგანიზაცია omorganisering,

reorganisation

რეორგანიზება omorganisera, reorganisera
reorganisering

რეორგანიზებული omorganiserad
რეპარამეტრიზება reparametrisera
რეპატრიაცია repatriera

repatriation
რეპერტუარი repertoar
რეპეტიცია övning
რეპლიკა replik
რეპორტაჟი reportage
რეპორტიორი reporter
რეპრესია repression
რეპრესიული repressiv
რეპროდუქტორი högtalare
რეპროდუქცია reproduktion
რეპტილია reptil
რეპუტაცია rykte, reputation
რეჟიმი regim
რეჟისორი regissör
რეჟისურა regi
რესპირატორული respiratorisk
რესპონდენტი respondent
რესპუბლიკა republik
რესპუბლიკელი republikan
რესპუბლიკური republikansk
რესტავრაცია restauration
რესტავრირება restaurera
რესტავრირებული restaurerad
რესტიტუცია restitution
რესტორანი restaurang
რესტრუქტურიზაცია omstrukturering
რესტრუქტურიზება omstrukturera

omstrukturering
რესურსი resurs
რესურსტევადი resurskrävande
რეტრივერი retriever
რეტროგრადი retrograd
რეტროსპექტივა retrospektiv
რეტროსპექცია retrospektion
რეფერატი referat
რეფერენდუმი referendum, folkomröstning
რეფლექსი reflex
რეფლექტორი reflektor
რეფორმა reform
რეფორმატორი reformator
რეფორმატორული reformatorisk
რეფორმირება reformera

reformation
რეფორმირებული reformerad
რეფორმისტი reformist
რეფორმისტული reformistisk
რეფრაქტორი refraktor, refraktionsteleskop
რეფრაქცია refraktion

რეიტინგი რეფრაქცია
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რეფრიჟერატორი frysbilm kylbil
რექტორი rektor
რეცენზენტი recensent
რეცენზია recension
რეცეპტი recept
რეცეპტორი receptor
რეცესია recession
რეციდივი återfall, recidiv
რეციდივისტი recidivistm återfallsbrottsling,

återfallsförbrytare
რეცხვა tvätta

tvätt
რეჰანი basilika
რვა åtta
რვაასი åttahundra
რვაგვერდა åttakantig
რვაგვერდიანი åttasidig
რვადღიანი åttadagars
რვაკუთხა åttahörnig, åttkantig
რვაკუთხედი åttkant, oktogonm åttahörning
რვამაგი åttadubbel
რვანიშნა åttasiffrig
რვაობითი oktal
რვასაათიანი åttatimmars
რვასართულიანი åttavånings
რვაფეხა bläckfisk
რვაცილინდრიანი åttacylindrig
რვაწახნაგა oktaeder
რვაწლიანი åttaårig
რვაჯერ åtta gånger
რვეული häfte, skrivbok
რთულად svårt
რთული svår, vansklig, besvärlig,

komplicerad
რიბონუკლეინმჟავა ribonukleinsyra
რიბოსომა ribosom
რიბოფლავინი riboflavin
რიგი kö

rad
რიგიანი ordentlig
რიგითი genomsnittlig
რიზენშნაუცერი riesenschnauzer
რით hur
რითმა rim
რითმი rytm
რითმული rytmisk
რიკოშეტი rikoschett
რინოლოგია rinologi
რინოლოგიური rinologisk
რინოპლასტიკა rinoplastik
რინოსკოპი rinoskop
რისთვის varför
რისკი risk

რისკიანი riskabel, riskfylld
რისხვა ilska
რიტმი rytm
რიტორიკა retorik
რიტორიკული retorisk
რიტუალი ritual
რიტუალური rituellm ritualmässig
რიფი rev
რიცხვი tal
რიცხვითი numerisk, talmässigm

siffermässig
რიცხობრივი numerisk, talmässig
რკალი båge
რკალისებრი bågelik, bågformigm bågig,

båglik, cirkelbågformig
რკალოვანი bågelik, bågformigm bågig,

båglik, cirkelbågformig
რკინა järn
რკინაბეტონი armerad betong
რკინიგზა järnväg, järnbana
რკინიგზელი järnvägsarbetare
რკო ekollon
რობოტი robot
როგორ hur
როგორი vad för slags
როგორმე på ett eller annat sätt,

någonledes, någonvägs
როგორც som, såsom
როდესაც då, när
როდესღაც någon gång
როდის när
როდიუმი rodium
როდოდენდრონი rhododendron
როზგი ris
როზეტი vägguttag
როიალი flygel
როკი rock

rockad
როლი roll
რომ att
რომაელი romare
რომანი roman
რომანტიზმი romantism
რომანტიკა romantik
რომანტიკოსი romantiker
რომანტიკული romantisk
რომაული romersk
რომბი romb
რომბისებრი rombformad, rombformig
რომბოედრი romboeder
რომბოიდი romboid
რომელი vilken
რომელიმე någon

რეფრიჟერატორი რომელიმე
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რომელიღაც någon
რომელიღაცა någon
რომელიც vem, som
რომი rom
როსკიპი hora, horkona, horkvinna,

luder, prostituerad, gatflicka,
glädjeflicka, glädjekvinna,
lösekona, lösekvinna, löskona,
löskvinna

როტატორი rotator
როტორი rotor
როცა då, när
როჭო orre, orrfågel
რტო gren, kvist
რუ bäck
რუბრიკა rubrik
რუთენიუმი rutenium
რუკა karta
რულონი rulle
რუმინელი rumän
რუმინული rumänsk
რუპორი megafon
რუსი ryss
რუსოფობი rysshatare
რუსოფობია ryskfientlighet, ryskhat,

rysshat
რუსულენოვანი ryskspråkig
რუსული rysk
რუტინული rutinmässig
რუხი grå
რქა horn
რქანისკარტა brednäbb
რქაფოთოლა hornblad
რქიანი hornad
რქმევა heta

hetta
რღვეული bräsch
რყევა skalv
რჩევა anbefalla, rekommendera

anbefallning,
rekommendation, råd

რჩენა försörja
försörjning

რჩეული utvald
რცხილა avenbok
რძალი svärdotter

svägerska, svärsyster,
svågerinna, svågerska, sonfru,
sonkvinna

რძე mjölk
რძემჟავა mjölksyra
რძიანა törel, euforbia, euphorbia
რძიანი mjölkfull, mjölkrik

რძისებრი mjölkaktig, mjölklik,
mjölkliknande

რძისფერი mjölkvit, mjölkfärgad,
mjölkfärgig

რწმენა tro
რწყევა kasta upp
რწყილი loppa
რწყილიანი loppfull
რხევა svängning, oscillation,

pendling
რჯული trosbekännelse
სააბაზანო badrum
სააბატო abbotsdöme, abbotsstift
სააგენტო byrå, agentur
საავადმყოფო sjukhus, hospital
საათი klocka, ur

timme
საათობით timmevis
საამო trevlig, rolig
საამქრო skråväsen, gille
საასპარეზო arena
საახალწლო nyårs
საბაბი grund, orsak, förevändning
საბაგირო kabinbana, linbana
საბადო malmkropp, malmlager,

malmfyndighet, malmbärg,
malmdeposition

საბავშვო barnvänlig
საბაზისო basisk
საბაზო basisk
საბაზრო marknadsmässig
საბანი täcke, sängtäcke
საბანკო bankmässig
საბაჟო tull, tullhus, tullstation,

tullväsen
საბარგული bagageutrymme, bagagerum,

bagagelucka, baklucka
საბედისწერო fatal, ödesdiger
საბითუმო engros
საბინაო bomässig
საბიუჯეტო budgetmässig
საბოლოო slutgiltig
საბოლოოდ slutligen
საბოტაჟი sabotage, sabotagedåd,

sabotagehandling
საბრალო stackars
საბრძოლო kampmässig
საბუთი dokument
საბუნებისმეტყველო naturvetenskaplig
საბურავი däck, bildäck
საბჭო råd
საბჭოთა sovjetisk
საგა saga
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საგადასახადო skattemässig
საგამომცემლო förlagsmässig
საგამომძიებლო utredningsmässig
საგამოძიებო utredningsmässig
საგანგაშო oroväckande, alarmerande
საგანგებო utomordentlig
საგანი ting

fack
საგანმანათლებლო utbildningsmässig
საგანძური skattkista
საგარეო utrikes
საგარეოპოლიტიკური utrikespolitisk
საგვარეულო släkttavla, stambok,

familjestambok, ättetavla
საგველა klase
საგიჟეთი mentalsjukhus
საგმირო hjältemodig
საგორავი kavel
საგრძნობი handgriplig, påtaglig
საგუბარი damm
საგულდაგულო omständlig, utförlig
საგულისხმო märklig, märkvärdig
საგუშაგო vaktpost
სად var
სადავე betsel
სადაზღვევო försäkringsmässig
სადალაქო frisersalong
სადამკვირვებლო observationsmässig
სადაო diskutabel, diskuterbar,

omtvistlig, stridbar,
kontroversiell, omstridd,
omdiskuterad, omtvistbar,
stridfull, stridfylld

სადარბაზო uppgång
სადარდებელი bekymmersvärd
სადარდელი bekymmersvärd
სადაქალო väninnekrets
სადაც var, varvid
სადგისი syl
სადგისნისკარტა skärfläcka
სადგომი parkeringsplats,

parkeringsställe
სადგური station
სადენი ledning
სადიზმი sadism
სადილი lunch, middag, huvudmåltid,

middagsmat, middagsmåltid
სადისტი sadist
სადისტური sadistisk
სადმე någonstans, någonstädes,

nånstans
სადრუნჩე munkorg

სადღაც någonstans, någonstädes,
nånstans

სადღეგრძელო skåltal, toast
სადღესასწაულო festlig, högtidlig
სადღეღამისო dygnsöppen, dygnetruntöppen
საეკლესიო kyrklig
საელჩო ambassad
საეპისკოპო stift, biskopsstift, biskopsdöme
საერთაშორისო internationell, mellanfolklig
საერთო gemensam, samstämmig
საერთოდ alls, överhuvudtaget
საერო sekulär, världslig
საექსპორტო exportmässig
საეჭვო misstänksam, tvivelaktig
სავათი stortrapp
სავალდებულო obligatorisk, pliktig, tvungen,

bindande, tvångsmässig
სავანა savann
სავარაუდო antaglig, hypotetisk, sannolik,

tentativ
სავარაუდოდ antagligen, antagligtvis,

förmodligen, gissningsvis,
sannoliktvis

სავარდე rosarium, rosenträdgård
სავარცხელა skatnäva, kamnäva, tranhals
სავარცხელი hårborste, kam
სავარცხლური kammanet
სავარძელი fåtölj, länstol, armstol
სავარჯიშო övning
სავაჭრო handelsmässig
საველე fältmässig
სავსე full, hel
სავსებით alldeles, helt
საზამთრო vattenmelon
საზარდული ljumske
საზარელი förfärlig, förfäransfull,

horribel, fasansfull, faslig,
hårresande, rädselfull,
rädselfylld, skräckfull,
skräckfylld

საზეიმო festlig, högtidlig
საზიანო skadlig
საზიზღარი äcklig, föraktlig, föraktfull,

vämjelig
საზიზღრობა äcklighet
საზოგადო allmän
საზოგადოება samfund, samhälle

allmänhet, gemenskap
sällskap
förening

საზოგადოებათმცოდნეობა samfundslära
საზოგადოებრივი offentlig, samfundsmässig
საზომი måttband

საგადასახადო საზომი
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საზრიანი flink, rådlig, vettig, rådsnar,
snartänkt, snabbtänkt

საზრუნავი huvudbry, bryderi
საზღვაო marin, nautisk
საზღვარგარეთ utomlands
საზღვარგარეთელი utlänning
საზღვარგარეთი utland
საზღვარგარეთული utländsk
საზღვარი gräns
საზღვრისპირა tillgränsande
სათაგური musfälla
სათავგადასავლო äventyrlig
სათავე källa, källflöde
სათავსი behållare, reservoar
სათამაშო leksak
სათანადო anständig, tillbörlig,

motsvarande
სათაური titel, överskrift
სათაყვანებელი beundransvärd
სათაყვანო beundransvärd
სათბური drivbänk, drivhus, växthus
სათესელა såmaskin
სათეფშე diskbänk, tallrikhylla, fathylla
სათვალე glasögon
სათვისტომო samfund
სათითე fingerborg
სათითურა hundäxing
სათნოება sedlighet
სათოვლია tidlösa
სათუო osäker, oviss

tvivelaktig
სათუოდ osannolik
სათხეველი garn
საიგა saiga, saigaantilop,

stäppantilop
საიდა sej
საიდან varav, varifrån
საიდანაც varav, varifrån
საიდუმლო hemlig

hemlighet
საით vart
საითკენ vartill
საილუსტრაციო illustrationsmässig
საიმედო säker, pålitlig
საიმედობა säkerhet, pålitlighet
საიმირი ekorrapa
საინდუქციო induktiv
საინი tallrik
საინტერესო intressant
საიქიო dödsrike, skuggrike
საკადრისი adekvat, motsvarande
საკალმე pennskrin, pennal, pännfodral
საკამათო diskutabel, omstridd

საკანი cell
საკანონმდებლო lagstiftande, laggivande
საკაცე sjukbår
საკეცი sammanläggbar
საკვანძო väsentlig, substantiell
საკვები mat, föda, foder
საკვებური fågelmatare, fågelholk
საკვერცხე äggstock, ovarium
საკვირველება under, underverk, vidunder
საკვირველი överraskande
საკი håv, fjärilshåv
საკიდარი hjulupphängning
საკითხი fråga

sak
საკისარი kullager
საკმაოდ ganska
საკმარისად nog
საკმარისი nog, nöjaktig, tillräcklig
საკომუნიკაციო kommunikationsmässig
საკონდიტრო bagarstuga, bageri, konditori
საკონსტიტუციო konstitutionell
საკონსულო konsulat

konsulär
საკონსულტაციო rådgivande
საკრავი mediaspelare
საკრალური sakral
საკუთარი egen
საკუთრება äga, egendom
საკუთრივ nämligen
საკუთხარი gradskiva
საკურთხეველი altare
საკუჭნაო bod, matbod, lagerrum
სალათა sallad
სალაკა strömming
სალამანდრა salamander, stjärtgroddjur,

salamanderödla
სალამანდრისებრი salamanderlik,

salamanderliknande
სალამი hälsning
სალამურა niöga, nejonöga
სალაპარაკო muntlig
სალარო kassa
სალბი salvia
სალბუნი plåster
სალდო saldo
სალიცილმჟავა salicylsyra
სალმონელა salmonella
სალონი salong
სალსა salsa
სალტო salto, saltomortal,

saltomortalhopp,
saltomortalsprång,
saltomortalvändning
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სალუტი salut
სამაგალითო exemplarisk
სამაგიერო gengäld
სამაგიეროდ istället
სამაგრი klädnypa

gem
სამაიმუნე apbur
სამალავი gömställe
სამანძიანი tremastad
სამარე grav
სამართალდამრღვევი brottsling, förbrytare
სამართალდარღვევა lagbrott
სამართალი rätt
სამართალმემკვიდრე rättsefterträdare
სამართალმცოდნე jurist

rättsvetenskapsman
სამართალმცოდნეობა rättsvetenskap
სამართებელი rakkniv
სამართლებრივი rättslig
სამართლიანი rättfärdig
სამართლიანობა rättfärdighet
სამარილე saltkar, saltbössa, saltekar
სამარცხვინო skamlig
სამარხი grav
სამასი trehundra
სამატომიანი treatomig, treatomisk
სამახსოვრო påminnelig
სამაჯური armband
სამბა samba
სამბორბლიანი trehjulig
სამგანზომილებიანი tredimensionell
სამგლოვიარო sörjelig
სამდივნო sekretariat
სამდიუიმიანი tretums
სამდღიანი tredagars, tredagig
სამეგობრო vänkrets, bekantskapskrets,

kamratgäng
სამედიცინო medicinsk
სამეზობლო grannfolk, nabofolk, nabolag

omnejd
სამეთვალყურეო observationsmässig
სამელნე bläckhorn, bläckhus
სამენოვანი trespråkig
სამეული tre
სამეურვეო förmyndersk
სამეურნეო hushållningsmässig
სამეფო kungadöme, kungarike

kunglig
სამეცნიერო vetenskaplig
სამეწარმეო industriell
სამვაგონიანი trevagns
სამვალენტიანი trevärdig
სამვარსკვლავიანი trestjärnig

სამზადისი förberedelse, tillberedning,
tillberedelse

სამზარეულო kök
სამთავა trehövdad
სამთავრობო statlig
სამთვიანი tremånaders
სამი tre
სამიზნე sikte
სამინისტრო departement, ministerium
სამკაული smycke, utsmyckning
სამკერვალო skrädderi
სამკუთხა trekantig, trekantad,

triangulär, trehörnad,
trehörnig, triangelformad,
triangelformig

სამკუთხედი trehörning, trekant, triangel
სამკურნალო kurativ
სამლიტრიანი treliters
სამლოცველო bönehus
სამმაგი tredubbel
სამმხრივი tresidig
სამნიშნა tresiffrig
სამოთახიანი trerums, trerummig
სამოთხე paradis, himmelrike
სამოთხისეული paradisisk
სამომავლო framtida

framtidsinriktad
სამორინე kasino
სამოსი dress, dräkt
სამოქალაქო civil
სამოყვარულო amatörmässig
სამოცდაათი sjuttio
სამოცდაათწლიანი sjuttioårig
სამოცდამეათე sjuttionde
სამოცდამეათედი sjuttiondedel
სამოცი sextio
სამოცწლიანი sextioårig
სამრეკლო klocktorn
სამრეცხაო tvätteri
სამრეწველო industriell
სამსაათიანი tretimmars
სამსართულიანი trevånings
სამსაფეხურიანი trestegs
სამსახურდაკარგული arbetslös, sysslolös, arbetsledig
სამსახურეობრივი arbetsmässig
სამსახური arbete, jobb, tjänst
სამტრედე duvslag
სამუდამო livsvarig
სამუდამოდ för alltid
სამურავი järv
სამურაი samuraj
სამუშაო arbete, jobb
სამფაზიანი trefasig

სალუტი სამფაზიანი
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სამფერა trefärgad
სამფეხა trefotad, trebent, trebenad
სამფლობელო rike, äga
სამღერძიანი treaxlad, treaxlig
სამღვდელოება prästerskap
სამყარო värld
სამყურა klöver
სამშაბათი tisdag
სამშვიდობო fredsbevarande
სამშობლო hemland, fosterland,

fädernesland, moderland
სამცილინდრიანი trecylindrig
სამძიმარი kondoleans
სამძრავიანი tremotorig
სამწლიანი treårig
სამწუხარო beklagansvärd
სამწუხაროდ dessvärre, tyvärr
სამჭედლო smide
სამჭიდელი styrkelyftare
სამჭიდი styrkelyft

triathlon
trekamp

სამხედრო militär
სამხეცე djurpark
სამხილი bevis, prov
სამხრეთაზიური sydasiatisk
სამხრეთამერიკელი sydamerikanare
სამხრეთამერიკული sydamerikansk
სამხრეთაფრიკელი sydafrikanare
სამხრეთაფრიკული sydafrikansk
სამხრეთევროპელი sydeurope
სამხრეთევროპული sydeuropeisk
სამხრეთელი sydländing, sydländning
სამხრეთი syd, söder
სამხრეთიდან söderifrån
სამხრეთით söderöver, söderpå, sydöver,

sydpå
სამხრეთისკენ söderöver, söderpå, sydöver,

sydpå
სამხრეთიტალიური syditaliensk
სამხრეთკორეელი sydkorean
სამხრეთკორეული sydkoreansk
სამხრეთუკრაინული sydukrainsk
სამხრეთული sydlig, sydländsk, söderlig
სამჯერ tre gånger
სამჯერადი tredubbel
სანაგვე soptipp, sopdynga
სანათესაო släkt, släktingar
სანამ innan, intill, till, tills
სანაოსნო nautisk
სანაპირო kust

kustlandsväg, kustväg
სანატორიუმი sanatorium

სანატრელი begärlig
სანაცნობო bekantskapskrets
სანაძლეო vad
სანახაობა syn
სანგარი skyttegrav, skyttgrav
სანდალი sandal
სანდო pålitlig, säker, trovärdig,

osviklig
სანდომიანი trovärdig
სანდოობა säkerhet, trovärdighet,

vederhäftighet
სანელებელი krydda
სანემსე nåldyna, nålehus, nåleputa
სანთებელა tändare, cigarettändare
სანთელი ljus
სანთურა brännare
სანიმუშო exemplarisk
სანიტარული sanitär
სანიშნი bokmärke
სანტექნიკოსი rörarbetare, rörläggare,

rörmokare
სანტიმეტრი centimeter
სანუგეშო tröstande
სანქცია sanktion
სანქცირება sanktionera
სანქცირებული sanktionerad
საომარი krigsmässig
საოპერო operamässig
საორგანიზაციო organisatorisk
საოცარი underbar, underfull, underlig,

vidunderlig, överraskande,
förundersam, förundransfull

საოცრება under, underverk, vidunder,
överraskning, förunderlighet,
förundersamhet

საოჯახო huslig
საპარიკმახერო frisersalong
საპარლამენტო parlamentarisk
საპარსი rakhyvel
საპატარძლო fästmö
საპატიმრო fängelse
საპატიო ärad
საპენსიო pensionsmässig
საპილპილე pepparbössa
საპირისპირო motsatt
საპირისპიროდ omvänt
საპირფარეშო toa, toalett, vattenklosett
საპირწონე motvikt
საპლანეტთაშორისო interplanetarisk
საპნისებური tvålartad
საპოვნელა rödmire
საპონა såpört
საპონი såpa, tvål

სამფერა საპონი
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საპონნარევი tvålblandad
საპროფიტი saprofyt
საპურე brödkorg
საპყრობილე fängelse
სარაფანი hängselklänning
სარბიელი arena
სარგებელი nytta, profit, gagn, förtjänst,

vinst
სარგებლობა använda, bruka, njuta,

utnyttja, åtnjuta
bruk

სარდალი befälhavare, befallningsman
სარდაფი källare
სარდინი sardin
სარედაქციო redaktionell
სარეველა ogräs, ogräsväxt
სარეცხი byk
სართული våning
სარისკო riskabel, riskfylld
სარკაზმი sarkasm
სარკასტული sarkastisk
სარკე spegel
სარკინიგზო järnvägmässig
სარკისებრი spegelaktig, spegelformig,

spegellik, spegelliknande
სარკმელი fönster, glugg, gluggfönster
სარკოფაგი sarkofag
საროსკიპო bordell, horhus, glädjehus,

otuktshus
სარტყელი bälte
სარფიანი lönsam, vinstgivande,

vinstbringande,
inkomstbringande, räntabel,
profitabel

სარჩელი rättssak
სარწმუნო säker, viss, trovärdig
სარწმუნოება trosbekännelse
სარწმუნოებრივი trosmässig
სარწყავი vattenkanna
სარჭი hårnål
სასა gom
სასადილო cafeteria, matsal
სასაზღვრო närgränsande, tillgränsande
სასალათე salladstallrik
სასამართლო domstol
სასანთლე ljusstake
სასაპნე tvålkopp, tvålfat
სასარგებლო nyttig, gagnelig, gagnerik
სასაუბრო parlör
სასაფლაო kyrkogård, gravstad
სასაცილო rolig
სასახლე slott, palats

სასახლისებრი palatsartad, palatslik,
palatsliknande

სასიამოვნო behaglig, hygglig, trevlig,
trivsam

სასიკვდილო dödlig, dödsbringande
სასიკვდილოდ ihjäl
სასიყვარულო amorös
სასიცოცხლო livsviktig, vital
სასიხარულო gladelig
სასკოლო skolmässig
სასმელი dryck
სასოწარკვეთა desperation
სასოწარკვეთილება desperation
სასოწარკვეთილი desperat
სასტვენი pipa
სასტიკი brutal
სასტუმრო hotell
სასულიერო andlig

kyrklig
სასუნთქი respiratorisk
სასურველი önsklig

välkommen, kärkommen
სასუქი gödsel, gödselmedel
სასწავლებელი yrkesskola
სასწავლო utbildningsmässig
სასწაულებრივი underbar, mirakulös,

mirakelfull, undergörande
სასწაული under, underverk, mirakel
სასწაულმოქმედი undergörande
სასწორი våg
სასწრაფო akut

ambulans
სასხლეტი avtryckare
სასჯელი straff
სასჯელმისჯილი dömd
სატანა satan, fan
სატანიზმი satanism
სატანისტი satanist, satansdyrkare
სატანისტური satanistisk
სატაცური sparris, asparges
სატაცუროვანი sparrisartad, sparrislik,

sparrisliknande
სატელევიზიო tvmässig
სატელეფონო telefonisk
სატირა satir
სატირიკოსი satiriker
სატრანსპორტო transportmässig
სატუსაღო fängsel
სატყუარა agn, bete, lockemat,

lockmedel
საუბარი prata

prat, konversation

საპონნარევი საუბარი

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 137



საუზმე frukost, morgonmat,
morgonmåltid

საუზმობა äta frukost
frukostätning

საუკეთესო bäst, ypperst
საუკუნე århundrade, sekel
საუკუნოვანი hundraårig, sekelgammal,

sekellång
საუნა sauna, bastu, ångbad,

ångbastu, finnbastu
საუცხოო märklig
საფანტი hagel
საფარი bakhåll, beläggning

täcke
საფასური valör, värde
საფეთქელი tinning
საფენი blöja
საფერფლე askfat, askkopp
საფეხური trappsteg

stadium
საფეხუროვანი stegformad, stegformig,

steglik, stegliknande,
trappstegsartad,
trappstegsformad,
trappstegsformig,
trappstegslik,
trappstegsliknande

საფინანსო finansiell
საფირონი safir
საფირონისფერი safirblå, safirfärgad
საფლავი grav
საფოსტო postal
საფრთხე fara
საფრთხობელა fågelskrämsel
საფუარი jäst
საფუთავი emballage
საფულე pung, pengapung,

penningpung
საფუნთუშე bagarstuga, bageri
საფუძველი grund, fundament

skäl
საფუძველმოკლებული grundlös
საფუძვლიანი fundamental, grundlig,

utförlig
საფუძვლიანობა grundlighet
საფქველი kvarn
საქათმე hönshus
საქალაქო urban
საქანელა gunga
საქაღალდე mapp
საქველმოქმედო välgörande
საქვეყნო landsomfattande,

riksomfattande

საქმე sak
affär

საქმიანი saklig
upptagen

საქმიანობა verksamhet, aktivitet
საქმრო brudgum, fästman, fästekarl,

fästeman
საქონელი vara
საქორწინო äktenskaplig
საქსოფონი saxofon
საქსოფონისტი saxofonist
საქციელი dåd
საღამო kväll, afton
საღებავი färg
საღი hälsosam
საღორე svinstia, grisehus
საყელო halsband

krage
საყვარელი käresta, älskare, älskarinna,

kärflicka
frilla
älsklig

საყვედური förebrå, klandra
förebråelse, klander

საყვითლო sårmynta
საყვირი horn

bilhorn, signalhorn
საყინულე frys, frysbox, frysskåp
საყოველთაო allmän
საყოველთაოდ för alla
საყოფაცხოვრებო hushållningsmässig
საყრდენი stöd
საყურადღებო anmärkningsvärd, märklig,

märkvärdig
საყურე örhänge
საყურისი hörlur, hörtelefon
საშაქრე sockerskål
საშემოსავლო intäktsmässig
საშენი odlingsanstalt
საშვი passerkort, passersedel
საშვილოსნო livmoder
საშინაო inhemsk

inrikes
საშინელება fasa, förfäran, förskräckelse
საშინელი förfärlig, fruktansvärd,

fasansfull, faslig, anskrämlig,
horribel, eländig, förfäransfull,
rädselfull, rädselfylld,
skrämselfull, skrämselfylld

საშიში farlig, farofull, farofylld,
otrygg

საშიშროება fara
საშლელი radergummi

საუზმე საშლელი
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საშო fitta, slida, moderslida, vagina
საშოშიე fågelholk, fågelhus
საშრობი torkare
საშუალება råd

medium, medel
საშუალო genomsnitt, medelmåttig
საშუალოტალღიანი mellanvågig
საშუალოტალღოვანი mellanvågig
საშუალოტალღური mellanvågig
საშური avundsvärd
საჩვენებელი skenbar
საჩივარი klagan, klagomål
საჩოთირო ömtålig
საჩუქარი gåva, present
საცავი behållare, lager
საცდელი experimentell
საცეკვაო dansbar
საცერი sikt, såll
საცეცი fångarm, tentakel, känselspröt
საცვალი underkläder
საცობი kork, propp
საცოდავი stackars, miserabel, eländig
საცოდაობა elände, eländighet, misär
საცოლე flickvän

fästmö, fästejungfru,
fästekona, fästekvinna,
fästepiga

საცხობი bageri, bagarstuga
საცხოვრებელი bostad

bopäl
საძაგელი elak, ful, stygg
საძაგლობა nedrighet
საძიებელი sökmotor, söktjänst

index
საძინებელი sovrum
საძირკველი fundament
საძოვარი betesmark
საძროხე ladugård
საძულველი hatad

föraktansvärd, föraktvärd
საწამლავი gift
საწარმო affär, företag
საწებელი sås
საწვავი bränsle, drivmedel
საწვეთური pipett
საწინააღმდეგო motsatt
საწინააღმდეგოდ mot
საწოვარა napp
საწოლი säng
საწონი vikt
საწყალი stackars
საწყენი beklagansvärd

საწყისი upphov
ursprunglig

საწყობი varulager, lager
საჭე ratt
საჭევარი ratt
საჭვრეტელი dörrkikare
საჭირბოროტო högaktuell
საჭირო nödvändig, behövlig, förnöden
საჭიროება nödvändighet, behövlighet
საჭმელი mat
საჭურისი eunuck
სახაზავი linjal
სახალხო folklig
სახამებელი stärkelse
სახე ansikte
სახედაფარული ansiktstäckt
სახედაღარული fårad
სახელგანთქმული välkänd
სახელდახელო särskild
სახელდობრ nämligen
სახელი förnamn, namn
სახელმოხვეჭილი välkänd
სახელმძღვანელო läsebok, lärobok, textbok
სახელმწიფო stat

statlig
სახელმწიფოთაშორისი mellanstatlig
სახელო ärm
სახელობითი nominativ
სახელოვანი välkänd
სახელოსნო verkstad
სახელური handtag

ärm
სახელფასო lönsmässig
სახელშეკრულებო kontraktsmässig
სახელწოდება namn
სახეობა art, genus

slag, sort
სახეცვლა variation
სახეხელა rivjärn
სახვევი bindel
სახვრეტელა drillborr
სახიფათო farlig
სახლი hem, hus
სახლიდან hemifrån
სახლისაკენ hemåt, hemöver
სახლკარი gård
სახლში hemma, inomhus
სახოხობე fasaneri
სახრახნისი skruvmejsel
სახრჩობელა galge
სახსარი led
სახსოვარი minne
სახუმარო skämtsam

საშო სახუმარო
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სახურავი tak, yttertak
სახშობი dämpare
საჯარო offentlig
საჯაროობა offentlighet
საჯდომი rumpa
საჯინიბო stall
სეგმენტაცია segmentera

segmentation
სეგმენტი segment
სეგრეგაცია segregation
სედანი sedan
სედიმენტოლოგია sedimentologi
სედიმენტოლოგიური sedimentologisk
სევდა vemod
სევდამორეული vemodsfull
სევდანარევი vemodsblandad
სევდიანი vemodig

vemodsfull
სევდისმომგვრელი bedrövlig
სეზონი säsong
სეზონური säsongmässig
სეირნობა vandra
სეისმოგრამა seismogram
სეისმოგრაფი seismograf
სეისმოგრაფიული seismografisk
სეისმოლოგი seismolog
სეისმოლოგია seismologi
სეისმოლოგიური seismologisk
სეისმომედეგი jordbävningssäker
სეისმომედეგობა jordbävningssäkerhet
სეისმომეტრი seismometer
სეისმომეტრული seismometrisk
სეისმური seismisk
სეიფი kassaskåp, säkerhetsskåp
სეკანსი sekant
სეკრეცია sekretion
სეკულარიზაცია sekularisering
სეკულარიზება sekularisera
სეკულარიზებული sekulariserad
სეკულარიზმი sekularism
სეკულარისტი sekularist
სეკულარული sekulär, sekularisk
სელაპი säl
სელენი selen
სელექცია avel, odling
სელი lin
სემანტიკა betydelselära, semantik
სემანტიკური semantisk
სემესტრი termin
სემინარი seminarium
სენატი senat
სენატორი senator, senatsledamot,

senatsmedlem

სენბერნარი bernhardiner,
bernhardinerhund,
sanktbernhardshund

სენი sjukdom
სენსაცია sensation
სენსაციური sensationell, sensationsartad,

sensationsbetonad,
sensationsfylld

სენტიმენტალიზმი sentimentalism
სენტიმენტალისტი sentimentalist
სენტიმენტალობა sentimentalitet
სენტიმენტალური känslosam, känslofull,

sentimental
სეპარატიზმი separatism
სეპარატისტი separatist
სეპარატისტული separatistisk
სერბი serb
სერბული serbisk
სერვერი server, värddator
სერვიზი servis
სერვისი tjänst
სერია serie
სერიალი såpopera, tvålopera
სერიოზულად allvarligt
სერიოზული allvarlig, seriös, allvarsfylld
სერიოზულობა allvar
სერიული seriell
სერტიფიკატი certifikat
სერტიფიკაცია certifikation
სერტიფიცირება certifiera
სერტიფიცირებული certificerad
სესია session
სესხება låna
სესხი lån
სეტყვა hagel
სექვოია sequoia
სექვოიადენდრონი mammutträd
სექსი sex
სექსიზმი sexism
სექსისტი sexist
სექსისტური sexistisk
სექსობიექტი sexobjekt
სექსოლოგი sexolog
სექსოლოგია sexologi, sexualvetenskap,

sexualforskning, sexuallära
სექსოლოგიური sexologisk, sexualvetenskaplig
სექსტანტი sextant
სექსტილიონი triljard
სექსუალობა sexualitet
სექსუალური sexuell
სექტა sekt
სექტემბერი september
სექტორი sektor
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სექცია sektion
სეხნია namne
სვავი gam, gamfågel
სვასტიკა hakkors, svastika
სველი våt
სვეტი kolonn, spalt
სვია humle
სვინტრი getrams
სვიტრი tröja
სვლა gå, åka

gång
სვლაგეზი resrutt
სია lista
სიადვილე lätthet, enkelhet
სიავე ondska
სიამაყე stolthet
სიამოვნება behag, välbehag
სიამოვნებით gärna
სიარული gå, åka

gång
სიასამური sobel
სიასამურისფერი sobelfärgad
სიახლე nyhet
სიახლოვე närhet

förtrolighet, intimitet
სიახლოვეში däromkring
სიბერე ålderdom
სიბინძურე smuts
სიბლანტე viskositet, seghet
სიბნელე mörker
სიბოროტე ondska
სიბრაზე raseri
სიბრიყვე dumhet
სიბრმავე blindhet
სიბრტყე plan
სიბრძნე visdom
სიგანე bredd, vidd
სიგარა cigarr
სიგარეტი cigarett
სიგელი diplom
სიგიჟე galenskap, vanvettighet
სიგლუვე glatthet
სიგნალი signal
სიგნალიზაცია alarmsystem, larmsystem
სიგრილე svalka
სიგრძე längd
სიდედრი svärmor
სიდიადე storhet
სიდიდე storlek
სიდინჯე saktmodighet
სიესტა siesta
სივიწროვე trängsel
სივრცე rum, rymd

სივრცითი rumslig, rumsmässig, spatial
სივრცობრივი rumslig, spatial
სიზარმაცე lättja
სიზმარი dröm, drömsyn, drömbild
სიზმრისეული drömaktig, drömartad,

drömlik
სიზუსტე noggrannhet
სითამამე mod
სითბო värme
სითბოგამტარი värmeledare
სითბოგამტარობა värmeledningsförmåga
სითბოგამძლე värmetålig
სითბოიზოლაცია värmeisolation,

värmeisolering
სითბოიზოლირებული värmeisolerad
სითბომგრძნობიარე värmekänslig,

temperaturkänslig
სითბოტევადობა värmekapacitet
სითბოცვლა värmeöverföring,

värmetransport
სითეთრე vithet
სითხე vätska
სითხისმაგვარი vätskeliknande
სიკაშკაშე luminans, ljusintensitet,

ljusstyrka, ljustäthet
სიკეთე godhet, välgärning
სიკვდილი död, dödsfall
სიკვდილიანობა dödlighet, mortalitet
სიკვდილმისჯილი dödsdömd
სიკოხტავე elegans, finhet
სილა sand

örfil
სილამაზე skönhet
სილიკონი silikon
სილიციუმი kisel, silicium
სილოგიზმი syllogism
სილუეტი silhuett
სიმაგრე fasthet
სიმამაცე mod, tapperhet
სიმამრი svärfar
სიმართლე sanning
სიმარტივე enkelhet
სიმარჯვე duglighet, färdighet,

skicklighet
სიმაღლე höjd
სიმახინჯე fulhet
სიმბარათი simkort
სიმბიოზი symbios, symbiosförhållande
სიმბიოზური symbiotisk
სიმბოლიზმი symbolism
სიმბოლიკა symbolik
სიმბოლო tecken, symbol
სიმბოლური symbolisk
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სიმდიდრე rikedom, skatt
სიმეტრია symmetri
სიმეტრიული symmetrisk
სიმთვრალე rus, berusning, dryckenskap
სიმი sträng
სიმინდი majs
სიმკაცრე stränghet
სიმკვეთრე upplösning
სიმკვრივე täthet, densitet, volymmassa
სიმკრთალე glanslöshet
სიმორცხვე blygsamhet
სიმპატია sympati
სიმპატიური sympatisk
სიმპოზიუმი symposium
სიმპტომატური symptomatisk
სიმპტომი symptom
სიმჟავე surhet
სიმრავლე mängd
სიმრუდე krökning
სიმსივნე svulst, tumör
სიმსუბუქე lätthet
სიმსუქნე fetma, frodighet
სიმტკიცე fasthet
სიმულატორი simulator
სიმულაცია simulering
სიმულირება simulera
სიმულირებული simulerad
სიმუნჯე stumhet
სიმფონია symfoni
სიმფონიური symfonisk
სიმღერა sjunga

sång, visa
სიმყარე hårdhet
სიმყუდროვე trivsel, välbehag
სიმშვიდე ro, frid
სიმშვიდედაკარგული rastlös
სიმშრალე torrhet
სიმცირე brist
სიმძიმე last, börda, tyngd
სიმძლავრე effekt
სიმწარე bitterhet
სიმწვანე grönhet
სიმწიფე mognad, mogenhet
სიმჭიდროვე täthet
სიმხნევე vigör
სინაგოგა synagoga
სინაზე ömhet
სინათლე ljus
სინამდვილე verklighet
სინამდვილეში egentligen
სინანული ångra

ånger
სინგლი singel, singelskiva

სინგულარობა singularitet
სინგულარული singulär
სინდიოფალა vessla
სინდისი samvete
სინდრომი syndrom
სინესთეზია färghörsel, synestesi
სინესტე fukt, fuktighet
სინთეზი syntes
სინთეთიკური syntetisk
სინოლოგი sinolog
სინოლოგია sinologi
სინოლოგიური sinologisk
სინონიმი synonym
სინტაქსისი syntax
სინუსი sinus, sinusfunktion

bihåla
სინუსიტი bihåleinflammation, sinusit
სინუსოიდა sinuskurva
სინუსოიდალური sinusformad, sinusoidal
სინქრონიზაცია synkronisering
სინქრონიზება synkronisera
სინქრონიზებული synkroniserad
სინქრონიზმი synkronism
სინქრონული synkronisk
სინქროტრონი synkrotron
სინქროციკლოტრონი synkrocyklotron
სინჯარა provrör, reagensglas
სინჯი prov, prövning
სიო luftdrag
სიონიზმი sionism
სიონისტი sionist
სიონისტური sionistisk
სირაქლემა struts, strutsfågel
სირაქლემასებრი strutsaktig, strutsartad,

strutslik, strutsliknande
სირაჯი vinhandlare
სირბილე mildhet, mjukhet
სირბილი löpa, jogga

löpning
სირენა sjöko
სირთულე komplexitet, svårighet,

vansklighet
სირიელი syrier
სირინოზი sjöjungfru, havsfru, undin
სირიული syrisk
სიროფი sirap
სიროფისმაგვარი sirapsaktig, sirapartad,

sirapslik, sirapsliknande
სირჩა glas
სირცხვილი hut, skam, blygsel
სირცხვილნაჭამი skamfull, skamfylld, skamsen
სისასტიკე brutalitet
სისველე blöt
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სისრულე fullständighet
სისტემა system
სისტემატიზებული systematiserad
სისტემატიკა systematik
სისტემატურად systematiskt
სისტემატური systematisk
სისტემური systemisk
სისულელე absurditet
სისუსტე svaghet
სისუფთავე renhet
სისქე tjocklek
სისწორე riktighet
სისწრაფე hastighet, fart, snabbhet
სისხლდენა blöda

blödning, blodströmning
სისხლი blod
სისხლიანი blodig, blodfull, blodfylld
სისხლისმსმელი blodsugare, blodsugerska
სისხლისმწოველი blodsugare, blodsugerska
სისხლისფერი blodröd, blodfärgad
სისხლისღვრა blodbad, blodspillan,

blodspillning
სისხლმოწყურებული blodtörstig
სისხლნაკლები blodlös, blodfattig
სისხლნაკლებობა blodbrist, blodfattigdom,

blodlöshet
სისხლძარღვი blodkärl, blodåder
სიტიტვლე nakenhet
სიტკბო sötma
სიტუაცია situation
სიტყვა ord, glosa
სიტყვათწყობა ordföljd, ordställning
სიტყვარი ordbok, ordlista, glosbok
სიტყვასიტყვით bokstavligen
სიტყვასიტყვითი bokstavlig, ordagrann, ordrätt
სიტყვაძუნწი fåordig, fåmäld, ordfattig,

ordknapp
სიტყვაძუნწობა ordknapphet
სიტყვიერი verbal
სიუჟეტი sujet
სიურეალიზმი surrealism
სიურეალისტი surrealist
სიურეალისტური surrealistisk
სიურპრიზი förvåning, överraskning
სიუხვე överflöd
სიფათი fejs, fysionomi
სიფაქიზე ömhet
სიფონი hävert
სიფრთხილე försiktighet, varsamhet,

aktsamhet
სიფხიზლე nykterhet
სიქალწულე jungfrulighet, jungfrudom,

mödom

სიღარიბე fattigdom
სიღატაკე fattigdom
სიღრმე djup
სიღრმეში innerst
სიღრმისეული djup, genomgripande,

noggrann, djuptgripande,
djuptgående, djuptträngande

სიღრმისეულობა noggrannhet
სიყალბე falskhet

oäkthet
სიყვარული älska

kärlek
სიყვითლე gulhet
სიშიშვლე nakenhet
სიშმაგე raseri
სიშორე avstånd, distans, fjärran
სიჩუმე tysthet, tystnad
სიჩქარე fart, hastighet, snabbhet
სიცარიელე tomhet, tomrum
სიცივე kyla, köld
სიცილი skratta

skratt
სიცილიელი sicilianare
სიცილიური siciliansk
სიცოფე galenskap
სიცოცხლე liv
სიცოცხლისუნარიანი livsduglig, livskraftig,

levnadsduglig, levnadskraftig
სიცოცხლისუნარიანობა livsduglighet, levnadskraft
სიცოცხლისუუნარო livsoduglig
სიცოცხლისუუნარობა livsoduglighet
სიცრუე lögn
სიცხადე klarhet, tydlighet
სიცხე feber

hetta
სიძე svärson
სიძველე gammalhet
სიძლიერე makt, styrka
სიძნელე hårdhet
სიძულვილი hata

hat
სიძუნწე girighet
სიწითლე rödhet
სიწმინდე renhet
სიწყნარე ro, stillhet, lugn, frid, tysthet,

tystnad
სიჭაბუკე ungdom
სიჭარბე överskott, överflödighet
სიხარბე girighet, girighetssjuka
სიხარული glädje, nöje, förnöjelse, fröjd
სიხარულით gärna
სიხისტე hårdhet
სიხშირე frekvens, hypighet

სისრულე სიხშირე

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 143



სიჯანსაღე sundhet
სიჯიუტე envishet
სკა bikupa
სკალა skala
სკალარი skalär
სკალარული skalär
სკალპელი skalpell
სკალპი skalp
სკამი stol

bänk
სკანდალი skandal
სკანდალური skandalös, skandalaktig,

skandalartad
სკანდინავიელი skandinav
სკანდინავიზმი skandinavism
სკანდინავისტი skandinavist
სკანდინავისტიკა skandinavistik
სკანდინავიურენოვანი skandinaviskspråkig
სკანდინავიური skandinavisk
სკანდიუმი skandium
სკანერი bildläsare, skanner
სკანირება skanna
სკაროსი rocka
სკაუტი scout
სკეიტბორდი rullbräda
სკეპტიკოსი skeptiker
სკეპტიკური skeptisk
სკეპტიციზმი skepticism
სკვერი stadsträdgård
სკვინჩა bofink
სკლერა ögonvita, vitögat, sclera
სკლეროზი skleros
სკოლა skola
სკოლელი skolkamrat, skolevän
სკოლიოზი skolios
სკუმბრია makrill
სკუნსი skunk, skunkdjur
სლავი slav
სლავური slavisk
სლალომი slalom
სლოვაკი slovak
სლოვაკური slovakisk
სლოვენი sloven
სლოვენური slovensk
სლოკინი hicka
სმა dricka
სმენა höra

hörsel
musiköra

სმენადაქვეითებული hörselsvag
სმენადობა hörbarhet
სნაიპერი prickskytt
სნეულება sjukdom

სნოუბორდი snöbräda
სოდა soda
სოია sojaböna
სოკო svamp
სოკოწითელა kejsarflugsvamp
სოლარიზაცია solarisation
სოლარიმეტრი solmätare, solmätarinstrument
სოლარიუმი solarium
სოლი kil
სოლიდარობა solidaritet, samhörighet
სოლიდარული solidarisk, samhörig
სოლიდური solid
სოლისებრი kilformad, kilformig
სოლისტი solist
სოლოალბომი soloalbum
სოლოგიტარისტი sologitarrist
სოლოკონცერტი solokonsert
სოლომომღერალი solosångare, solosångerska
სოლომოცეკვავე solodansare, solodansör,

solodansös
სომატოლოგია somatologi
სომეხი armenier
სომხური armenisk
სონატა sonat
სოპრანო sopran, sopranröst,

sopranstämma
sopransångare,
sopransångerska

სორგო durra
სორო lya
სოსისი korv
სოუსი sås
სოფელი by
სოღო tjäder, storfågel
სოციალდემოკრატი socialdemokrat
სოციალდემოკრატია socialdemokrati
სოციალიზმი socialism
სოციალისტი socialist
სოციალისტური socialistisk
სოციალური social
სოციოისტორია samhällshistoria
სოციოისტორიკოსი samhällshistoriker
სოციოისტორიული samhällshistorisk
სოციოლინგვისტი språksociolog
სოციოლინგვისტიკა sociolingvistik, språksociologi
სოციოლინგვისტიკური sociolingvistisk,

språksociologisk
სოციოლოგი sociolog, samhällsforskare,

samhällsvetare
სოციოლოგია sociologi, samfundslära,

socialforskning,
samhällsforskning,
samhällsvetenskap

სიჯანსაღე სოციოლოგია
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სოციოლოგიური sociologisk,
samhällsvetenskaplig

სოციომეტრია sociometri
სოციოფსიქოლოგი samhällspsykolog
სოციოფსიქოლოგია samhällspsykologi
სოციოფსიქოლოგიური samhällspsykologisk
სოჭი ädelgran, silvergran
სპაზმი kramp, spasm, krampanfall,

krampattack
სპანიელი spaniel
სპარსელი perser
სპარსულენოვანი persiskspråkig
სპარსული persisk
სპეკულანტი spekulant
სპეკულაცია spekulation
სპეკულაციური spekulativ
სპეკულირება spekulera

spekulering
სპელეოლოგი speleolog
სპელეოლოგია speleologi
სპელეოლოგიური speleologisk
სპერმა sperma, säd
სპერმატოზოიდი spermie, sädescell
სპექტაკლი föreställning, skådespel
სპექტრი spektrum
სპექტროგრამა spektrogram
სპექტროგრაფი spektrograf
სპექტროგრაფია spektrografi
სპექტროგრაფიული spektrografisk
სპექტრომეტრი spektrometer
სპექტროსკოპი spektroskop
სპექტროსკოპია spektroskopi
სპექტროსკოპული spektroskopisk
სპექტროჰელიოგრაფი spektroheliograf
სპექტრული spektral
სპეცაგენტი specialagent
სპეცაპარატურა specialapparatur
სპეცგამოფენა specialutställning
სპეცგამოშვება specialutgåva
სპეცგამოცემა specialutgåva
სპეცგანყოფილება specialavdelning
სპეცგასაღები specialnyckel
სპეცდადგენილება specialbestämmelse
სპეცდავალება specialuppdrag
სპეცეფექტი specialeffekt
სპეციალიზებული specialiserad
სპეციალისტი expert, fackman, fackarbetare,

specialist
სპეციალობა profession, yrke, fack,

specialitet
სპეციალური speciell
სპეციფიკაცია specifikation
სპეციფიკური specifik

სპეცკამერა specialkamera
სპეცკურსი specialkurs
სპეცმანქანა specialbil
სპეცმაღაზია specialbutik, specialaffär
სპეცმეთოდიკა specialmetodik
სპეცპირობები specialvillkor
სპეცრუკა specialkarta
სპეცსაგანი specialfack
სპეცტანსაცმელი specialkläder
სპეცშეკვეთა specialbeställning
სპეცშენაერთი specialförband
სპეცხელთათმანი specialhandske
სპიდომეტრი hastighetsmätare
სპიკერი talman, taleskvinna
სპილენძა hasselsnok, slätsnok
სპილენძი koppar
სპილენძისებრი kopparaktig, kopparartad,

kopparlik, kopparliknande
სპილენძისფერი kopparbrun, kopparröd,

kopparfärgad
სპილო elefant
სპინი spinn
სპირალი spiral
სპირალური spiralformad, spiralaktig,

spiralartad, spiralformig,
spirallik, spiralliknande

სპირიტუალიზმი spiritualism
სპირიტუალისტი spiritualist
სპირტი sprit
სპირტიანი alkoholisk
სპლენიტი mjältinflammation
სპლენომეგალია mjältförstoring, splenomegali
სპლენოპათია mjältsjukdom
სპონსორი sponsor
სპონსორობა sponsorverksamhet,

sponsorskap
სპონტანური spontan
სპორა spor
სპორადული sporadisk
სპორტი sport, idrott
სპორტკლუბი idrottsklubb
სპორტსმენი sportsman, sportutövare,

idrottsman, idrottsutövare
სპორტული sportslig, sportaktig,

sportmässig, sportsmässig
სრიალა glatt, hal, isglatt, spegelglatt
სრიალი glida, åka
სროლა skjuta

skytte
სრულად helt, komplett, alldeles
სრულებით helt, komplett, alldeles
სრული hel, full, fullkomlig, komplett,

total

სოციოლოგიური სრული
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სრულიად helt, komplett, alldeles
სრულუფლებიანი fullberättigad
სრულფასოვანი fullkomlig, fullvärdig
სრულფასოვნობა fullkomlighet
სრულყოფა fullkomliggöra
სრულყოფილება perfektion
სრულყოფილი formfulländad, fullkomlig,

perfekt
სრულწლოვანი myndig, vuxen, fullvuxen
სრუტე sund
სტაბილიზაცია stabilisering
სტაბილური stabil
სტაბილურობა stabilitet
სტაგნაცია stagnation
სტადია stadium
სტადიონი stadion
სტავრიდა taggmakrill
სტალაგმიტი stalagmit, droppsten
სტალაქტიტი stalaktit, droppsten
სტამბა tryckeri, boktryckeri,

tryckeriverkstad
სტანდარტი standard
სტანდარტიზებული standardiserad
სტანდარტული standard
სტაჟი anciennitet, tjänsteålder,

tjänstetid
სტაჟიორი praktikant
სტარტერი startare
სტარტი start
სტატია artikel
სტატიკა statik
სტატიკური statisk
სტატისტიკა statistik
სტატისტიკური statistisk
სტატუსი status
სტაფილო morot
სტაფილოსფერი morotfärgad, morotsröd
სტაციონარული stationär
სტენდი stativ
სტენოგრამა stenogram
სტენოგრაფი stenograf, snabbskrivare,

snabbskriverska
სტენოგრაფია stenografi, snabbskriveri,

snabbskrivning,
snabbskrivningslära

სტენოგრაფიული stenografisk
სტენოკარდია angina, kärlkramp
სტეპლერი häftapparat
სტერეოგრაფია stereografi
სტერეოგრაფიული stereografisk
სტერეოეფექტი stereoeffekt
სტერეომაგნიტოფონი stereobandspelare
სტერეომეტრია stereometri, rymdgeometri

სტერეომეტრული stereometrisk,
rymdgeometrisk

სტერეომოდელი stereomodell
სტერეოპროექცია stereoprojektion
სტერეორადიო stereoradio
სტერეოსკოპი stereoskop
სტერეოსკოპული stereoskopisk
სტერეოსურათი stereobild
სტერეოტიპი stereotyp
სტერეოფონია stereofoni
სტერეოფონური stereofonisk
სტერეოფოტოგადაღება stereofotografering
სტერეოფოტოგრაფია stereofotografi
სტერილიზაცია sterilisering, sterilisation
სტერილიზება sterilisera
სტერილიზებული steriliserad
სტერილური steril
სტეროიდი steroid
სტვენა vissla
სტვენია domherre
სტიგმა stigma
სტილი stil
სტილისტიკა stilistik
სტილისტური stilistisk
სტიმული stimulus
სტიმულირება stimulera
სტიპენდია stipendium
სტიპენდიანტი stipendiat
სტიუარდესა flygvärdinna
სტიქიური kaotisk
სტოიკოსი stoiker
სტოიციზმი stoicism
სტომატოლოგი tandläkare

odontolog
სტომატოლოგია odontologi,

tandläkarvetenskap
სტომატოლოგიური odontologisk
სტოქასტიკა stokastik
სტოქასტიკური stokastisk
სტრატეგია strategi
სტრატეგიული strategisk
სტრატიფიკაცია stratifikation
სტრატოვულკანი stratovulkan
სტრატოსფერო stratosfär
სტრატოსფერული stratosfärisk
სტრეპტოკოკი streptokock
სტრეპტომიცინი streptomycin
სტრესი stress
სტრიპტიზი nakenscen, nakendans,

stripteasescen, stripteasekonst
სტრიპტიზიორი nakendansös, stripteasedansös,

strippare, stripperska,
strippflicka, stripteaseflicka

სრულიად სტრიპტიზიორი
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სტრიქონი rad
სტრობოსკოპი stroboskop
სტრონციუმი strontium
სტროფი strof, vers
სტრუქტურა struktur
სტრუქტურალიზმი strukturalism
სტრუქტურირება strukturering
სტრუქტურირებული strukturerad
სტრუქტურული strukturell
სტუდბილეთი studentkort
სტუდენტი student
სტუდენტური studentmässig
სტუდია studio
სტუდკავშირი studentunion, studentförening
სტუდქალაქი studentort
სტუმართმოყვარე gästfri, gästvänlig
სტუმართმოყვარეობა gästfrihet, gästvänskap,

gästvänlighet
სტუმარი gäst, besökare, besökande
სტუმრობა besöka, gästa
სუბაკვალური subakvatisk
სუბანტარქტიკული subantarktisk
სუბარქტიკული subarktisk
სუბიექტი subjekt
სუბიექტივიზმი subjektivism
სუბიექტივისტი subjektivist
სუბიექტური subjektiv
სუბიექტურობა subjektivitet
სუბკულტურა subkultur
სუბლიმატი sublimat
სუბლიმაცია sublimation
სუბორდინაცია subordination
სუბსიდია subsidier, understöd, bistånd
სუბსიდირება subsidiering
სუბსიდირებული subsidierad
სუბსტანცია substans, stoff
სუბტროპიკული subtropisk
სუვენირი souvenir
სუვერენიტეტი suveränitet
სუვერენული suverän
სუკულენტი suckulent
სულ helt, totalt, sammanlagt
სულგრძელი generös
სულგრძელობა generositet, storsinthet
სულელი dum
სულელური absurd
სულთანი sultan
სული själ, ande
სულიერება andlighet
სულიერი andlig
სულისყვეთება ande
სულმდაბალი nedrig
სულმდაბლობა nedrighet

სულფატი sulfat
სულფიდი sulfid
სუმბული hyacint, svibel
სუმბულისფერი hyacintfärgad
სუმო sumo, sumobrottning
სუნამო parfym
სუნელი krydda
სუნთქვა pusta, andas

pust, andedräkt, andhämtning,
respiration

სუნი lukt, odör
სუნიანი luktfull
სუნიტი sunnimuslim, sunnit
სუნიტური sunnimuslimsk, sunnitisk
სუპერვარსკვლავი superstjärna
სუპერკომპიუტერი superdator
სუპერმარკეტი supermarknad
სუპერსიმეტრია supersymmetri
სუპერსიმეტრიული supersymmetrisk
სუპერსწრაფი blixtsnabb
სუპი soppa
სურათი bild

måleri, målarkonst
სურდო snuva, näskatarr, rinit
სურვილი önskan, lust, vilja, begär
სურნელი arom, blomdoft, vällukt
სურნელოვანი aromatisk, doftande, doftfull,

doftfylld, doftig, väldoftande,
välluktande

სურო murgröna
სურსათი dagligvaror, matvara,

kolonialvara
სურწყუნისი februari
სუსპენზია suspension
სუსტი svag, vek
სუსხური ejder
სუტინიორი hallick, sutenör
სუფთა ren

oblandad
სუფიქსი suffix, efterstavelse
სუფლიორი sufflör, sufflörska, sufflös
სუფლიორობა sufflera
სუფრა bordduk, duk, matbord
სუყველა all
სუყველაფერი allting
სფერო sfär

område
სფეროიდი sfäroid
სფერული sfärisk, sfärformad
სფერულობა sfäricitet, sfäriskhet
სფინქსი sfinx
სქელი tjock
სქელკანიანი tjockhudad, tjockhudig

სტრიქონი სქელკანიანი
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სქელკედლიანი tjockväggad, tjockväggig
სქელნისკარტა tjocknäbbad
სქელტუჩა tjockläppad
სქელფეხა tjockbent
სქელქერქიანი tjockbarkig
სქელძირიანი tjockbottnad
სქელხელება tjockarmad
სქემა schema
სქემატური schematisk
სქესი kön
სქესობრივი sexuell
სცენა scen, skådeplats
სცენარი scenario
სცენარისტი scenarioförfattare
სცენოგრაფია scenografi
სცენოგრაფიული scenografisk
სწავლა lära, studera
სწავლება lära, föreläsa, undervisa

undervisning
სწავლული lärd
სწორად rakt
სწორი flat, slät

rak
jämn
rät, riktig, korrekt

სწორკუთხა rätvinklad
სწორხაზოვანი jämlöpande
სწრაფად fort, snabbt
სწრაფადმოძრავი snabbgående
სწრაფვა sträva
სწრაფი rask, snabb, snar
სწრაფმავალი snabbgående
სწრაფმოქმედი snabbverkande
სხდომა församling, konferens
სხეული kropp
სხვა andra, annan, övrig

olika
სხვაგან annanstans
სხვაგვარად annorledes, annorlunda
სხვაგვარი olik, skiljaktig
სხვადასხვა diverse
სხვანაირად annorledes, annorlunda
სხვანაირი olik, skiljaktig
სხვაობა differens

skillnad
სხვენი loft
სხივი stråle
სხივისებრი strålformad, strålformig,

stråleformig, strålaktig,
strålelik

სხლტე häck
სხმა hälla
ტაბუ tabu

ტაბუდადებული tabubelagd
ტაბუირება tabuera, tabuisera, tabubelägga
ტაბუირებული tabubelagd
ტაბურეტი taburett
ტავტოლოგია tautologi
ტავტოლოგიური tautologisk
ტაიგა tajga
ტაივანელი taiwanes
ტაივანური taiwanesisk
ტაილანდელი thailändare
ტაილანდური thailändsk
ტაიმი rond
ტაიფუნი tyfon
ტალავერი lusthus
ტალახი smuts, gyttja
ტალახიანი smutsig
ტალი flinta, flintesten
ტალკი talk
ტალონი kupong
ტალღა våg
ტალღისებრი vågformig, vågformad, vågig
ტალღოვანი vågformig, vågformad, vågig
ტალღური vågformig, vågformad, vågig
ტამპონი tampong
ტანადი slank
ტანგენსი tangens, tangensfunktion
ტანგენციალური tangentiell
ტანგო tango
ტანდემი radarpar, tandempar
ტანვარჯიში gymnastik
ტანი kropp

stam
ტანინი tannin
ტანინიანი tanninhaltig
ტანისამოსი kläder
ტანკერი tanker, tankskepp, tankbåt,

tankfartyg, oljefartyg,
oljetanker

ტანკი pansarvagn, stridsvagn, tanks
ტანმოვარჯიშე gymnast
ტანრეკი tanrek
ტანსაცმელი kläder
ტანწერწეტა slank
ტანჯვა pina, plåga, lidande
ტანჯული martyr, martyrerska
ტაპირი tapir
ტარა emballage
ტარაკანი kackerlacka
ტარანი murbräcka
ტარანტული tarantula
ტარება bära

föra, köra
ტარი handtag

სქელკედლიანი ტარი
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ტარიფი tariff
ტარო kolv
ტარხუნა dragon
ტატუირება tatuering
ტაფა panna, stekpanna
ტაქსა tax, dachshund
ტაქსი droska, droskbil, taxi, taxibil
ტაქსომეტრი taxameter, taxameterapparat
ტაქსონომია taxonomi
ტაქტი takt
ტაქტიკა taktik
ტაქტიკური taktisk
ტაში applåd, handklapp
ტაშტი balja, tvättbalja
ტაცება gripa
ტაძარი dom, tempel, gudshus
ტახი vildsvin
ტახტი divan

tron
ტაჯიკი tadzjik, tadzjikistanier
ტაჯიკური tadzjikisk, tadzjikistansk
ტბა insjö, inlandssjö
ტბისებრი insjölik
ტბორი damm
ტეგანი vinruta
ტევადი rymlig
ტევადობა kapacitans, kapacitet
ტევრი tät skog
ტელეანტენა tvantenn, televisionsantenn
ტელეანძა tvmast
ტელეარქივი tvarkiv
ტელეარხი tvkanal
ტელებანკი telefonbank
ტელეგადამცემი tvsändare
ტელეგადაცემა tvsändning, tevesändning,

tvprogram
ტელეგრამა telegram
ტელეგრაფი telegraf
ტელეგრაფია telegrafi
ტელეგრაფირება telegrafera

telegrafering
ტელეგრაფისტი telegrafist
ტელედებატი tvdebatt
ტელეეკრანი tvskärm
ტელევარსკვლავი tvstjärna
ტელევიზია television
ტელევიზორი teve
ტელეინჟინერი teleingenjör
ტელეკამერა tvkamera, televisionskamera
ტელეკომენტატორი tvkommentator
ტელეკომპანია telebolag
ტელეკომუნიკაცია telekommunikation
ტელეკონფერენცია telekonferens, tvkonferens

ტელეკონცერტი tvkonsert
ტელემაუწყებლობა tvutsändning
ტელემაყურებელი tvtittare, tevetittare,

televisionsåskådare
ტელემიმღები tvmottagare
ტელეობიექტივი teleobjektiv
ტელეოლოგია teleologi
ტელეპათია telepati, tankeöverföring
ტელეჟურნალისტი tvjournalist
ტელეჟურნალისტიკა tvjournalistik
ტელერადიომაუწყებლობა utsändning
ტელერეკლამა tvreklam
ტელერეპორტაჟი tvreportage,

televisionsreportage
ტელესკოპი stjärnkikare, teleskop
ტელესკოპური teleskopisk
ტელესტუდია tvstudio, televisionsstudio
ტელეტრანსლაცია tvutsändning
ტელეფაქსი telefax
ტელეფონი telefon
ტელეფონია telefoni
ტელეფონისტი telefonist
ტელეფონური telefonisk
ტელექსი fjärrskrivare
ტელეწამყვანი tvprogramledare
ტელური tellur
ტემბრი klang, klangfärg, timbre
ტემპერამენტი temperament
ტემპერამენტიანი temperamentsfull,

temperamentfull,
temperamentfylld,
temperamentsfylld

ტემპერატურა temperatur
ტემპერატურაგამძლე temperaturbeständig
ტემპერატურული temperaturmässig
ტემპი fart, tempo
ტენდენცია tendens, trend
ტენდენციური tendentiös
ტენდერი anbud
ტენზორი tensor
ტენიანობა fuktighetsgrad, fukthalt,

fuktighetshalt
ტენორი tenor, tenorröst, tenorstämma,

tenorsångare
ტენტი tält
ტერაბაიტი terabyte
ტერაბიტი terabit
ტერავატი terawatt
ტერაკოტა terrakotta
ტერაკოტისფერი terrakottafärgad, terrakottaröd
ტერარიუმი terrarium
ტერასა terrass
ტერასოვანი terrassformad, terrassformig

ტარიფი ტერასოვანი
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ტერაქტი terrorattack, terrorangrepp,
terrorhandling, terroraktion,
terroristaktion,
terroristangrepp,
terroristattack

ტერაჯოული terajoule
ტერაჰერცი terahertz
ტერიერი terrier
ტერიტორია territorium

revir
ტერიტორიული territorial
ტერმინალი terminal
ტერმინი term, fackord, fackuttryck
ტერმინოლოგია terminologi, fackspråk
ტერმინოლოგიური terminologisk
ტერმიტი termit
ტერორი terror, skräckvälde
ტერორიზება terrorisera

terrorisering
ტერორიზმი terrorism
ტერორისტი terrorist
ტერორისტული terroristisk
ტერფი fot
ტესტი test
ტესტირება testa

testning
ტესტოსტერონი testosteron
ტეტრაგონი tetragon
ტეტრაედრი tetraeder
ტეტრაედრისებრი tetraederformad
ტექდათვალიერება inspektion

bilkontroll
ტექნიკა teknik
ტექნიკოსი tekniker
ტექნიკური teknisk
ტექნოკრატი teknokrat
ტექნოკრატია teknokrati
ტექნოკრატიული teknokratisk
ტექნოლოგი teknolog
ტექნოლოგია teknologi
ტექნოლოგიური teknologisk
ტექსტი text
ტექსტილი textil
ტექტონიკა tektonik
ტექტონიკური tektonisk
ტვინგამორეცხილი hjärntom, hjärntvättad
ტვინი hjärna
ტვირთბრუნვა godstrafik
ტვირთვა lassa, lasta
ტვირთი lass, last, vikt
ტვირთნაკადი godstrafik
ტივი flotte
ტივტივა flöte, flottör

ტივტივი flyta
ტილდა tilde
ტილი lus, huvudlus
ტილიანი lössfull, lusfull
ტილო klut

canvas, canvasduk
ტიპი art, slag, sort, typ
ტიპიური typisk
ტიპოგრაფი boktryckare
ტიპოგრაფია boktryckeri, tryckeri,

typografi
ტიპოგრაფიული typografisk
ტიპოლოგია typologi
ტირანი tyrann
ტირანია tyranni, tyrannvälde
ტირანოზავრი tyrannosaurus
ტირაჟი upplaga
ტირე tankstreck
ტირილი gråta

gråt
ტირიფი pil, vide, pilträd
ტირიფნარი pilevall
ტიტა tulpan, tulipan
ტიტანი titan
ტიტანური titanisk
ტიტველი bar, naken, avklädd, blottad,

blottnaken
ტიტისებური tulpanformad
ტიტლიკანა bar, naken
ტიტული titel
ტიული tyll
ტიფი tyfus
ტიფისმაგვარი tyfusartad, tyfuslik
ტიხარი skiljevägg
ტკბილეული godis, gottis, sötsaker
ტკბილი söt
ტკივილგამაყუჩებელი smärtstillande
ტკივილი smärta, värka

värk
ტკიპა fästing
ტოლგვერდა liksidig
ტოლერანტობა tolerans
ტოლერანტული tolerant
ტოლი jämlik
ტოლკუთხა likhörnig
ტოლმა kåldolme
ტოლობა likhet
ტოლფასი ekvivalent, jämgod, jämngod,

likvärdig, likbetydande
ტოლქმედი resultant
ტომარა säck
ტომატი tomat

ტერაქტი ტომატი
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ტომი band
stam

ტომოგრაფია tomografi
ტომოგრაფიული tomografisk
ტონა ton
ტონალობა tonalitet
ტონალური tonal
ტონზილიტი tonsillinflammation
ტონი ton
ტონობით tonvis
ტოპმოდელი toppmodell
ტოპოგრაფი topograf
ტოპოგრაფია topografi
ტოპოგრაფიული topografisk
ტოპოლოგია topologi
ტოპოლოგიური topologisk
ტოპონიმი ortnamn, toponym
ტორეადორი tjurfäktare, toreador
ტორნადო tornado
ტოროლა lärka, sånglärka
ტორპედო torped
ტორტი kaka, tårta, blötkaka
ტორფი torv
ტოტალიტარიზმი totalitarism
ტოტალიტარული totalitär
ტოტალური total
ტოტი gren, kvist
ტოქსიკოლოგი toxikolog
ტოქსიკოლოგია toxikologi
ტოქსიკოლოგიური toxikologisk
ტოქსიკური toxisk
ტოქსიკურობა giftighet, toxicitet
ტოქსოპლაზმოზი toxoplasmos
ტრაბახა skrytare, storskrytare,

skrythals
ტრაბახი skryta
ტრაგედია tragedi
ტრაგიკომედია tragikomedi
ტრაგიკომიკური tragikomisk
ტრაგიკული tragisk
ტრადესკანცია tremastarblomma
ტრადიცია tradition
ტრადიციადქცეული traditionell
ტრადიციისამებრ traditionellt
ტრადიციონალიზმი traditionalism
ტრადიციონალისტი traditionalist
ტრადიციონალისტური traditionalistisk
ტრადიციულად traditionellt
ტრადიციული traditionell
ტრაექტორია bana
ტრავმა trauma
ტრავმატული traumatisk
ტრამვაი spårvagn

ტრამპლინი språngbräda, trampolin
hoppbacke

ტრანზისტორი transistor
ტრანზიტი transit
ტრანზიტული transitiv
ტრანზიტულობა transitivitet
ტრანსატლანტიკური transatlantisk
ტრანსევროპული transeuropeisk
ტრანსვერსალური transversal
ტრანსკავკასიური transkaukasisk
ტრანსკასპიური transkaspisk
ტრანსლაცია sändning, translation
ტრანსლიტერაცია translitteration
ტრანსმისია transmission
ტრანსპირაცია transpiration
ტრანსპლანტაცია transplantation
ტრანსპოზიცია transposition
ტრანსპონირება transponera

transponering
ტრანსპორტი samfärdsel, transport
ტრანსპორტიორი transportör
ტრანსპორტირება transportera

transportering
ტრანსპორტირი transportör
ტრანსფორმატორი transformator
ტრანსფორმაცია transformation
ტრანსფორმირებული transformerad
ტრანსცენდენტაზმი transcendentalism
ტრანსცენდენტალისტი transcendentalist
ტრანსცენდენტალური transcendental
ტრანსცენდენტური transcendent
ტრანშეა skyttegrav
ტრაპეცია trapets
ტრაპეციისებრი trapetsformad, trapetsformig,

trapetslik
ტრაპი trappa
ტრასა trafikåder
ტრასნკრიფცია transkription
ტრაქტატი traktat
ტრაქტორი traktor
ტრაქტორისტი traktorförare, traktorkörare
ტრენაჟორი träningsmaskin
ტრიალი spinna, snurra
ტრიანგულაცია triangulation
ტრიბუნა tribun
ტრიბუნალი domstol, tribunal
ტრიგონომეტრია trigonometri
ტრიგონომეტრიული trigonometrisk
ტრივიალური trivial
ტრილიონი biljon
ტრილოგია trilogi
ტრიო trio
ტრიტიუმი tritium

ტომი ტრიტიუმი
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ტრიტონი vattensalamander
ტრიუმფალური triumfatorisk, triumfartad
ტრიუმფატორი triumfator
ტრიუმფი triumf
ტრიცეფსი triceps
ტროლეიბუსი trådbuss, trolleybuss
ტროლი troll
ტრომბონი basun, trombon
ტროპიკი tropik
ტროპიკული tropisk
ტროპოპაუზა tropopaus
ტროპოსფერო troposfär
ტროპოსფერული troposfärisk
ტროტუარი trottoar
ტროფეი trofe, segerbyte
ტრუსი trosa, kalsonger, underbyxor
ტრფიალი beundra

beundran
ტუალეტი toalett
ტუბერკულოზი tuberkulos
ტუბი tub
ტუზი ess
ტუია tuja
ტუმბა sängbord, avlastningsbord
ტუმბვა pumpa
ტუმბო pump
ტუნდრა tundra
ტუნდრისებური tundralik, tundraliknande
ტურა schakal
ტურბინა turbin
ტურბულენტობა turbulens
ტურბულენტური turbulent
ტური resa
ტურიზმი turism, resebransch,

turistbransch, turistnäring,
turistindustri

ტურისტი turist
ტურისტული turistisk
ტურნირი turnering
ტუროპერატორი resebyrå
ტუსაღი arrestant
ტუტე alkali
ტუტუცი dum
ტუფი tuff
ტუში tusch
ტუჩი läpp
ტუჩისებრი läppformig
ტყავი skinn, läder
ტყაპუნი klappa
ტყე skog
ტყემალი körsbärsplommon
ტყვე fånge
ტყვედაყვანილი fången, tillfångatagen

ტყვედჩავარდნილი fången, tillfångatagen
ტყვეობა fångenskap
ტყვია bly

kula
ტყვიაგაუმტარი skottsäker, kulavstötande,

kulbromsande
ტყვიამფრქვევი maskingevär
ტყვიისფერი blyfärgad
ტყიანი skogig, skogrik, skogsbevuxen,

skogklädd, skogbeklädd,
skogfull, skogfylld,
trädbevuxen

ტყიური vildman
ტყუილი lögn
ტყუპები tvillingpar
ტყუპი tvilling, tvillingsyskon,

tvillingbarn
ტყუპისცალი tvilling, tvillingsyskon,

tvillingbarn
უადგილო opassande
უავტორო författarlös
უაზრო absurd, förnuftsstridig,

meningslös, meningstom
უაზრობა absurditet, meningslöshet
უაზროდ meningslöst
უალკოჰოლო alkoholfri
უამბიციო oambitiös
უამინდობა oväder, hundväder
უამრავი massvis
უამრავჯერ många gånger
უანგარო osjälvisk, oegennyttig
უანგარობა osjälviskhet, oegennyttighet
უარესად värre
უარესი värre
უარი avslag, nekande svar, vägran
უარყოფა avfärda, avvisa

motbevisa
უარყოფითი negativ
უარყოფილი avvisad
უაქცენტო accentfri, accentlös
უაქციზო accisfri
უაღრესად extremt, ytterst
უაღრესი måttlös, omåttlig, extrem
უახლოესი närmast, hiterst
უბადლო oförliknelig, makelös,

exempellös
უბადრუკი eländig
უბადრუკობა elände, eländighet, misär
უბანი stadsdel, distrikt
უბე bukt
უბედურება olycka, katastrof
უბედური miserabel, olycklig
უბილეთო biljettlös

ტრიტონი უბილეთო
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უბოდიშო fräck, respektlös
უბრალო vanlig
უბრალოდ bara
უგამოცდო examensfri
უგანზომილებო dimensionslös
უგარანტიო garantilös
უგემოვნო smaklös
უგემოვნობა osmak, smaklöshet
უგემური osmaklig, smakfattig, smakfri
უგოგირდო svavelfri
უგონო sanslös
უგულებელმყოფელი nedsättande
უგულებელყოფა negligera, försmå, ringakta
უგულისყურო hänsynslös
უგულო hjärtlös
უგულობა hjärtlöshet
უგუნური dum
უგუნურობა dumhet
უდაბლესი nederst
უდაბნო öken
უდაბნოსმაგვარი ökenartad
უდავო obestridd, obestridlig,

odiskutabel, oemotsäglig,
onekligen, obestridbar,
oomtvistad, oomtvistbar,
oomtvistlig, ostridbar

უდავოდ visst, säkert
უდანაკარგო förlustfri, förlustlös
უდანაშაულო oskyldig
უდანაშაულობა oskuld
უდარდელი bekymmerslös, bekymmersfri,

obekymrad, sorgfri, sorglös
უდარდელობა bekymmerslöshet, sorgfrihet,

sorglöshet
უდედმამო föräldralös
უდედო moderlös, morlös
უდენო strömlös
უდენობა strömlöshet
უდიდებულესობა majestät, höghet
უდიდესი störst
უდისციპლინო odisciplinerad, disciplinlös
უდისციპლინობა disciplinlöshet
უდოპინგო dopingfri
უდრეკი bergfast, oböjlig
უდროო otidig
უეკრანო skärmlös
უემოციო kallsinnig, känslolös
უენო språklös
უეცარი oväntad, plötslig
უეჭველად visst, säkert
უეჭველი otvivelaktig, tvivelfri,

tvivelsfri, viss
უვადო tidsobegränsad

უვარგისი dålig, eländig, oanvändbar,
obrukbar, obruklig

უვარგისობა obrukbarhet, obruklighet
უვარსკვლავო stjärnlös
უვარჯიშებელი otränad
უვიბრაციო vibrationsfri
უვიზო visumfri
უვიცი okunnig, ohövlig, respektlös
უვიცობა okunnighet, ohövlighet
უვნებელი oskadlig

osårbar, osårad
უვნებელყოფა oskadliggöra, ofarliggöra
უვნებელყოფილი oskadliggjord, ofarliggjord
უვნები oskadlig

osårbar, osårad
უვნებლობა osårbarhet
უზარმაზარი diger, enorm, omåttlig, väldig,

jättestor
უზბეკი uzbek, uzbekistanier
უზბეკური uzbekisk, uzbekistansk
უზენაესი högsta
უზნეო amoralisk
უზნეობა amoralitet, amoralism, omoral,

omoralitet, omoraliskhet
უზომო måttlös, omåttlig
უზრდელი ohövlig, respektlös
უზრდელობა ohövlighet
უზრუნველი bekymmerslös, obekymrad,

sorgfri
უზრუნველყოფა säkra

försörja, underhålla
säkring
tillförsel
försörjning

უზრუნველყოფილი bemedlad, förmögen
უზურპატორი usurpator
უზურპაცია usurpation
უზურპირება usurpera
უზუსტო oprecis
უთავაზო ohövlig
უთავბოლო osammanhängande
უთავო huvudlös
უთავობა huvudlöshet
უთანასწორო olika
უთანასწორობა olikhet
უთანხმოება oenighet,

oöverensstämmande, strid,
stridighet, tvedräkt

უთვალავი tallös, oräknelig
უთმო hårlös
უთო strykjärn
უთოვლო snöfri, snölös
უთუო otvivelaktig, viss
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უთუოდ visst, säkert
უთქმელი osagd
უიარაღო obeväpnad, vapenlös
უიდეო idelös, idetom
უილუზიო illusionslös, illusionsfri
უიმედო hopplös
უიმედობა desperation,

nederlagsstämning
უინიციატივო initiativlös
უინტერესო ointressant, intresselös
უინტუიციო intuitionslös
უიღბლო misslyckad
უიშვიათესი sällsynt
უკაბელო kabellös
უკადრისა springkorn, springfrö,

springkornört
უკამერო slanglös
უკან bak, bakpå

bakefter
tillbaka, åter

უკანა bakerst
უკანალი rumpa
უკანასკნელი sista
უკანდახევა tillbakaträda
უკანონო laglös, olaglig, olovlig,

illegitim, lagstridig, rättslös
უკანონობა olaglighet, laglöshet,

rättslöshet
უკაპიკო utan pengar
უკაცრავად ursäkt
უკაცრიელი ödslig, obebodd, folktom
უკბილო tandlös, otandad
უკბილობა tandlöshet
უკეთ bättre
უკეთესი bättre
უკეთესობა bättring, förbättring
უკვალო spårlös
უკვდავა hedblomster
უკვდავება odödlighet
უკვდავი odödlig, immortell
უკვდავყოფა odödliggöra, föreviga
უკვდავყოფილი odödliggjord
უკვე redan
უკიდურესად extremt, ytterst
უკიდურესი extrem, ytterlig,

ytterliggående
უკიდურესობა ytterlighet
უკლებლივ absolut
უკმარისობა brist, avsaknad
უკმაყოფილება missnöje
უკმაყოფილო missnöjd
უკნიდან bakifrån
უკომპრომისო kompromisslös, omedgörlig

უკომპრომისობა kompromisslöshet,
omedgörlighet

უკონტაქტო kontaktlös
უკონტრაქტო kontraktlös
უკონტროლო okontrollerad
უკოფეინო koffeinfri
უკრაინელი ukrainare
უკრაინულენოვანი ukrainskspråkig
უკრაინული ukrainsk
უკუგდება tillbakavisa
უკუდო svanslös, stjärtlös
უკუკავშირი återkoppling
უკულტურო kulturlös
უკულტურობა okultur, kulturlöshet
უკუმშველი inkompressibel,

osammantryckbar,
osammantrycklig

უკუპირობა motvillkor
უკუპროპორციული omvänt proportionell
უკურეაქცია motreaktion
უკურნებელი oläkbar, oläklig
უკუსვლა tillbakagång
უკუფაზა motfas
უკუქმედება motverka

reaktion
უკუქცევა lågvatten
უკუღმა baklänges, omvänt
უკუღმართი bakvänd
უკუჩვენება kontraindikation
ულაზათო otilldragande
ულამაზო ful, oskön
ულაპარაკო obetingad
ულაქო fläckfri
ულევი outtömlig
ულვაში mustasch
ულიანდაგო rälslös
ულიდერო ledarlös
ულიფო behålös
ულიცენზიო olicensierad
ულტიმატუმი ultimatum
ულტრაბგერა ultraljud
ულტრათანამედროვე ultramodern
ულტრაიისფერი ultraviolett
ულტრაკონსერვატიული ultrakonservativ
ულტრამოკლე ultrakort
ულტრანაციონალისტი ultranationalist
ულტრანაციონალისტური ultranationalistisk
ულტრარადიკალი ultraradikal
ულტრასონოგრაფია sonografi
ულტრასწრაფი blixtsnabb
ულუმბო bockhornsklöver
ულუფა portion
უმაგალითო makelös
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უმადო aptitlös, oaptitlig
უმადობა aptitlöshet, oaptitlighet
უმადური otacksam, otacknämlig,

tacklös
უმადურობა otacksamhet, otack,

otacknämlighet
უმავთულო trådlös
უმამო faderlös, farlös
უმანკო oskyldig

jungfrulig
უმანკოება oskuld
უმართავი ostyrig, ostyrbar
უმარილო osaltad, saltlös
უმაღლესდამთავრებული högskolebildad
უმაღლესი högre, högst
უმეტესი flest
უმეტესობა flest
უმეცარი okunnig
უმი rå
უმიზეზო grundlös, orsakslös
უმიზნო mållös
უმისამართო oadresserad
უმიწო jordlös
უმნიშვნელო obetydlig, obetydande, oviktig
უმოტივაციო omotiverad
უმოქმედო overksam
უმოქმედობა overksamhet
უმოწყალო obarmhärtig, nådelös,

obönhörlig
უმრავლესობა flertal, majoritet
უმსგავსობა oanständighet
უმტვრევი obrytbar
უმტკივნეულო smärtfri, smärtlös
უმუშევარი arbetslös, sysslolös
უმუშევრობა arbetslöshet
უმშვენიერესი flott, läcker
უმცირესი minst
უმცირესობა minoritet, mindretal
უმცროსი yngre
უმძლავრესი kämpastark
უმწეო hjälplös
უმწეობა hjälplöshet
უმწვრთნელო tränarlös
უმწიკვლო fläckfri, fläcklös, oklanderlig
უმწიკვლობა oklanderlighet
უმწიფარი omogen
უმწიფრობა omogenhet, omognad
უნაბი jujubär, bröstbär
უნაგირი sadel
უნაგირისებრი sadelformad, sadelformig
უნაკლო prickfri, lytefri, lytelös
უნალექო nederbördsfattig
უნამუსო samvetslös

უნამუსობა samvetslöshet
უნაოჭებო ofårad, rynkfri
უნარი förmåga, färdighet
უნარიანი duglig, duktig
უნარიანობა förmåga, färdighet, skicklighet
უნარკოტიკო narkotikafri
უნაყოფო ofruktbar, obördig
უნაყოფობა ofruktbarhet, obördighet
უნახშირო kolfri
უნგრელი ungrare, madjar
უნგრული ungersk, madjarisk
უნდობლობა misstro, vantro, misstillit
უნებისყოფო viljelös
უნებისყოფობა viljelöshet
უნებლიე oöverlagd
უნებლიეთ oöverlagd
უნებური ofrivillig
უნებურობა ofrivillighet
უნიათო oduglig
უნიათობა oduglighet
უნივერსალური universell, allmängiltig
უნივერსიტეტი universitet
უნიკალური unik
უნიკელო nickelfri
უნიკოტინო nikotinfri
უნიტაზი klosettskål
უნიფორმა uniform
უნიციკლი enhjuling
უნიჭო talanglös, obegåvad
უნიჭობა talanglöshet
უნომრო nummerlös
უნუგეშო tröstlös, otröstlig,

förtröstningslös
უნუგეშობა tröstlöshet, otröstlighet
უნცია uns
უპარტიო partilös
უპასპორტო passlös
უპასუხისმგებლო ansvarslös, oansvarig,

oansvarlig
უპასუხისმგებლობა ansvarslöshet, oansvarighet
უპასუხო svarslös
უპატიებელი oförlåtlig
უპატივცემლობა respektlöshet
უპატიოსნო oärlig, ärelös, hederslös
უპატრონო herrelös
უპატრონობა herrelöshet
უპერსპექტივო perspektivlös, utsiktslös
უპერსპექტივობა utsiktslöshet
უპილოტო förarlös, pilotlös, obemannad
უპირატესად huvudsakligen, övervägande
უპირატესი överlägsen
უპირატესობა fördel, förmån, försteg

preferens
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უპირობო obetingad, ovillkorlig,
villkorslös

უპრეტენზიო opretentiös, kravlös
უპრივილეგიო privilegielös
უპრინციპო principlös
უპრინციპობა principlöshet
უპრობლემო problemfri, problemlös,

oproblematisk
უპრობლემოდ problemfritt
უპროცენტო räntefri
უპურო brödlös
უჟანგავი rostfri, korrosionsbeständig,

korrosionsfri
უჟანგბადო syrelös, syrgasfri
ურანი uran
ურბანიზაცია urbanisering
ურდო hord
ურდუ urdu
ურეთრა urinrör
ურეკლამო reklamfri
ურემი kärra
ურესურსო resurslös
ურეცეპტო receptfri
ურთიერთ ömsesidig, gensidig
ურთიერთგაგება samförståelse, samförstånd
ურთიერთდაკავშირებული sammankopplad
ურთიერთთანამშრომლობა samarbete, kooperation
ურთიერთკავშირი förhållande
ურთიერთმიმართება sammanhang
ურთიერთობა förhållande, relation
ურთიერთობები förhållande
ურთიერთსაპირისპირო motstridande,

oöverensstämmande
ურთიერთსროლა skottväxling
ურთიერთქმედება interaktion, växelverkan
ურთიერთშეთანხმებული samordnad
ურთიერთშეხება förbindelse
ურთიერთცალსახა bijektiv
ურთხელი idegran, barrlind
ურიკა kärra
ურისკო riskfri
ურიცხვი tallös, otalig, oräknelig
ურნა urna
ურო slägga, storslägga
უროლოგი urolog
უროლოგია urologi
უროლოგიური urologisk
ურყევი obeveklig
ურჩი olydig, oljudig
ურჩხული odjur, monster
ურცხვი osmaklig, blygsellös
ურცხვობა hutlöshet, skamlöshet
ურწმუნო okyrklig

ურჯულო okyrklig
უსაზიზღრესი äcklig, föraktlig, föraktfull,

vämjelig
უსაზღვრო gränslös
უსათაურო titellös
უსამართლო orättfärdig
უსამართლობა orättfärdighet
უსარგებლო gagnlös, onyttig
უსარგებლობა gagnlöshet
უსასრულო oändlig, ändlös
უსასრულობა oändlighet, ändlöshet
უსასყიდლო gratis
უსასყიდლოდ gratis
უსაფრთხო säker, trygg, ofarlig
უსაფრთხოება säkerhet, trygghet
უსაფუძვლო grundlös, ogrundad
უსაფუძვლობა grundlöshet
უსაქმური dagdrivare, lediggångare
უსაქმურობა dagdriveri
უსაშველო räddningslös
უსახელო namnlös
უსახელურო ärmlös
უსახლკარო hemlös, bostadslös, huslös,

uteliggare
უსახლკარობა hemlöshet
უსახური ful, oskön
უსენსაციო sensationsfri
უსიამოვნება obehaglighet
უსიამოვნო obehaglig, ohygglig, otrevlig
უსიმპტომო symptomfri
უსინათლო blind
უსინდისო samvetslös
უსინდისობა samvetslöshet, hutlöshet,

skamlöshet
უსირცხვილო hutlös, oförskämd, skamlös,

blygsellös
უსირცხვილობა hutlöshet, skamlöshet
უსისტემო systemlös
უსისხლო oblodig
უსიტყვო ordlös
უსიყვარულო kärlekslös
უსიყვარულობა kärlekslöshet
უსიცოცხლო livlös
უსიხარულო glädjelös
უსპილენძო kopparfri
უსპირტო spritfri, spritlös
უსულგულობა hjärtlöshet
უსულო själlös, själstom
უსუნო luktfri, luktlös, doftlös
უსუნობა luktlöshet
უსუსური kraftlös, maktlös, vanmäktig
უსუფთაო orenlig
უსუფთაობა orenlighet

უპირობო უსუფთაობა
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უსქესო könlös, okönad
უსწავლელი olärd
უსწორმასწორო ojämn
უსწრაფესი blixtsnabb
უტარო handtagslös
უტაქტო taktlös
უტემპერამენტო temperamentslös
უტემპერამენტობა temperamentslöshet
უტვინო vettlös, hjärnlös
უტვინობა hjärnlöshet, vettlöshet
უტილიტარიზმი utilitarism
უტოლობა olikhet
უტოპია utopi
უტოპიური utopisk
უტყუარი ofelbar
უტყუარობა ofelbarhet
უუნაგირო sadellös
უუნარო oduglig, oförmögen,

inkapabel, fåkunnig
უუნარობა oduglighet, fåkunnighet,

oförmögenhet
უუფლებო rättlös
უუფლებობა rättlöshet
უფალი gud
უფანტაზიო fantasilös
უფასო gratis, kostnadsfri
უფასოდ gratis
უფერული färglös
უფერულობა färglöshet
უფესვო rotlös
უფლება rättighet
უფლებამოსილება fullmakt, myndighet,

befogenhet, mandat
უფლებამოსილი fullmäktig, myndig, beslutför
უფლისწული prins
უფოლოგი ufolog
უფოლოგია ufologi
უფოლოგიური ufologisk
უფორმო formlös, oformlig
უფრთო obevingad
უფრო helst

mer
snarare

უფროსი chef
vuxen
senior, äldre

უფსკრული avgrund
უფულო utan pengar
უქალო kvinnlös
უქალობა kvinnlöshet
უქარო vindlös
უქაღალდო papperslös
უქმად förgäves

უქმი bortkastad, fruktlös, fåfäng,
resultatlös

უქონლობა brist, avsaknad
უქრობი osläckbar, osläcklig
უქუდო hattlös
უღარიბესი lusfattig, utfattig
უღატაკესი lusfattig, utfattig
უღელი ok
უღელტეხილი bergspass
უღიმღამო dyster, sur
უღირსი ärelös, hederslös
უღირსობა ärelöshet
უღლება böja, konjugera

böjning, konjugation
უღმერთო gudlös, ogudlig
უღრუბლო molnfri, molnlös, skyfri
უყურადღებო ouppmärksam, opåpasslig
უყურადღებობა ouppmärksamhet,

opåpasslighet
უშანსო chanslös
უშარვლო byxlös
უშაქრო sockerfri, sockerlös
უშედეგო resultatlös, fruktlös
უშედეგობა resultatlöshet
უშეცდომო felfri
უშველებელი diger, enorm, väldig, jättestor
უშვილო barnlös
უშვილობა barnlöshet
უშინაარსო innehållslös, innehållsfattig,

innehållstom
უშიშარი djärv, dristig, orädd,

fruktansfri, fruktanslös, ofeg,
rädsellös

უშიშროება säkerhet
უშნო ful, oskön
უშნოდ illa
უშრეტი oförbrännelig, oslitlig, oslitbar
უშუალო direkt

omedelbar
უშუალობა omedelbarhet
უშუალოდ omedelbart
უშფოთველი bekymmerslös, obekymrad,

sorgfri, sorglös, bekymmersfri
უშფოთველობა sorgfrihet, sorglöshet
უშხამო giftlös
უჩვეულო ovanlig
უჩინარი osynlig, osynbar
უჩრდილო skugglös
უცებ plötsligt
უცვეთელი oslitlig, oslitbar
უცვლელი oföränderlig, oförändrad
უცნაური märklig, rar, underlig
უცნაურობა underlighet

უსქესო უცნაურობა
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უცნობი okänd
obekant

უცოდველი syndfri, syndlös
უცოდინარი okunnig
უცოდინარობა okunnighet, ovetenhet
უცოლო ogift
უცუნა tidlösa
უცხენო hästelös
უცხიმო fettfri
უცხო främmande

främling
უცხოეთი utland
უცხოელი utlänning
უცხოენოვანი utländsk
უცხოპლანეტელი utomjording
უცხოური främmande, utländsk
უძველესი uråldrig, urgammal
უძილო sömnlös
უძილობა sömnlöshet
უძინარი sömnlös
უძლეველი oövervinnelig, oöverkomlig
უძლურება maktlöshet, kraftlöshet,

vanmakt
უძლური kraftlös, maktlös, vanmäktig
უძოვარა smörboll
უძრავი orörlig, rörelselös
უძრაობა orörlighet
უწესრიგო oordentlig, kaotisk, kaosartad
უწესრიგობა oordning, oreda
უწვერო skägglös, oskäggad, oskäggig
უწვერულვაშო rakad
უწიგნური analfabet
უწიგნურობა analfabetism
უწინ förut, tidigare
უწინდელი förra
უწმაწური oförskämd
უწმინდესობა helighet
უწონადი viktlös, tyngdlös
უწონადობა viktlöshet, tyngdlöshet
უწყება myndighet
უწყვეტად kontinuerligt
უწყვეტი sammanhängande,

sammanhängig, oavbruten,
kontinuerlig

უწყვეტობა kontinuitet,
sammanhängenhet,
sammanhängighet

უწყვილო udda, opar, oparig
უწყინარი harmlös, oskadlig
უწყინარობა harmlöshet
უწყლო vattenfri
უჭკუო vettlös, ovettig
უჭკუობა vettlöshet

უხალისო motvillig
უხალისობა ovilja, motvilja, olust,

motvillighet
უხალისოდ ogärna
უხამსი osmaklig
უხამსობა oförskämdhet, osmaklighet
უხარვეზო felfri, prickfri, lytefri, lytelös
უხარისხო kvalitetslös
უხეირო oduglig
უხელფასო olönad, lönlös, obelönad
უხელფასობა lönlöshet
უხელშეკრულებო kontraktlös
უხერხემლო ryggradslös, virvellös
უხეში rå, grov, ofin
უხეშობა grovhet
უხვი riklig
უხილავი osynlig, osynbar
უხიფათო trygg, ofarlig
უხმარი obrukad
უხმაურო ljudlös
უხმო ljudlös, röstlös
უხორცო köttfri, köttlös
უხსენებელი kräldjur
უხსნარი oupplöslig
უხსნარობა oupplöslighet
უხსოვარი urminnes
უხუცესი nestor
უჯერი omättad
უჯიშო urartat
უჯრა låda
უჯრედებიანი rutig, rutmönstrad,

rutmönstring
უჯრედი cell

ruta
უჰაერო luftfri, lufttom
უჰალსტუხო slipslös
ფაგოციტი fagocyt
ფავორიტი favorit
ფაზა fas
ფათათური tumvante
ფაილი fil
ფაიფური porslin
ფაიფურისებრი porslinsaktig, porslinsartad,

porslinsartig, porslinslik,
porslinsliknande

ფაკულტატიური fakultativ
ფაკულტეტი fakultet
ფალოსი fallos
ფალსიფიკატორი förfalskare, falsifikator
ფალსიფიკაცია förfalskning, falsifikation
ფალსიფიცირებული förfalskad
ფანატიზმი fanatism
ფანატიკოსი fanatiker

უცნობი ფანატიკოსი
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ფანატიკური fanatisk
ფანერი faner, kryssfaner
ფანტაზია fantasi

inbillning, inbillningskraft,
inbillningsförmåga,
inbillningsförmögenhet

ფანტაზიორი fantast, dagdrömmare,
drömmare

ფანტაზიორობა fantisera
ფანტასტიკა fantastik
ფანტასტიკური fantastisk
ფანქარი blyertspenna
ფანჯარა fönster
ფარა billjus

flock, hjord
ფარანი lykta, lanterna, ficklampa
ფარაონი farao
ფარგა gös
ფარგალი passare
ფარგლებში inom
ფარდა förhänge, gardin
ფარდობითი relativ
ფარდობითობა relativism
ფარენჰეიტი fahrenheit
ფარერელი färöbo, färöing, färing
ფარერული färöisk
ფარეხი garage
ფარვატერი farvatten
ფართი yta
ფართო omfångsrik, omfattande, vid,

extensiv
ფართობი areal, yta, kvadratinnehåll,

arealinnehåll
ფართოზოლებიანი bredstrimmad, bredstrimmig
ფარი sköld
ფარიკაობა fäkta

fäktning
ფარისებრი sköldformad, sköldformig,

sköldartad
ფარისევლური förrädisk
ფარმაკოლოგი farmakolog
ფარმაკოლოგია farmakologi
ფარმაკოლოგიური farmakologisk
ფარმაცევტი apotekare, farmaceut
ფარმაცევტიკა farmaceutik
ფარმაცევტული farmaceutisk
ფარმაცია farmaci
ფარსი fars
ფარსმანდუკი rölleka, röllika
ფარული dold, fördold, förborgad,

hemlig
ფარფლი fena
ფარფლფეხი simfot

ფარშევანგი påfågel
ფარშევანგისებრი påfågelaktig, påfågelartad
ფარშევანგისფერი påfågelfärgad
ფარში köttfärs, färs
ფასადი fasad, framsida
ფასდაკარგული värdelös
ფასდაკლება rabatt
ფასდაუდებელი ovärderlig
ფასდება prissättning
ფასეული värdefull
ფასეულობა värde
ფასი pris
ფასიანი betald
ფასკუნჯი smutsgam
ფატა brudslöja
ფატალიზმი fatalism
ფატალისტი fatalist
ფატალისტური fatalistisk
ფატალო murgröna
ფატალურობა fatalitet
ფაუნა djurvärld, fauna, djurliv,

djurrike
ფაფა gröt
ფაფარი man
ფაფახი kosackmössa
ფაქიზი ömtålig
ფაქსი fax
ფაქტი faktum
ფაქტიურად faktiskt
ფაქტიური faktisk
ფაქტობრივი faktisk
ფაქტორი faktor
ფაქტორიალი fakultet
ფაქტორიზაცია faktorisering
ფაქტორიზება faktorisera
ფაქტურა faktura
ფაღარათი diarre, diarresjukdom,

magsjuka
ფაშიზმი fascism
ფაშისტი fascist
ფაშისტური fascistisk
ფედერალიზმი federalism
ფედერალისტი federalist
ფედერალისტური federalistisk
ფედერალური federal
ფედერაცია federation
ფედერაციული federativ
ფეთქებადი explosiv
ფეთქებადობა explosivitet
ფეთქებადსაშიში explosionsfarlig
ფეთქებადსაშიშროება explosionsfara
ფეიერვერკი fyrverkeri

ფანატიკური ფეიერვერკი
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ფეიქარი vävare, väverska
vävarfågel

ფემინიზმი feminism, kvinnosak
ფემინისტი feminist, kvinnosakskvinna,

rödstrumpa
ფემინისტური feministisk
ფენა lager, täcke, stratum
ფენი hårfön, hårtork, hårtorkare
ფენოვანი skiktad
ფენოლოგია fenologi
ფენოლოგიური fenologisk
ფენომენალური fenomenal
ფენომენი fenomen
ფენომენოლოგია fenomenologi
ფენომენოლოგიური fenomenologisk
ფენოსკანდინავია fennoskandia
ფენოსკანდინავიური fennoskandisk
ფეოდალიზმი feodalism
ფეოდალური feodal
ფერადი färgad
ფერდაკარგული färglös
ფერება smeka
ფერი färg, kulör
ფერია fe
ფერიტი ferrit
ფერმა farm
ფერმენტაცია fermentation, fermentering
ფერმენტი ferment
ფერმერი bonde, farmare
ფერმიონი fermion
ფერმიუმი fermium
ფერმკრთალი blek, glanslös, färglös,

färgfattig
ფერომაგნეტიზმი ferromagnetism
ფერომაგნიტური ferromagnetisk
ფეროშენადნობი ferrolegering
ფერფლი aska
ფერფლიანი askhaltig
ფერშალი fältskär
ფერწერა målarkonst
ფერხული ringdans, runddans, cirkeldans
ფესვგადგმული rotfast
ფესვგამდგარი rotfast
ფესვდაკარგული rotlös
ფესვებგადგმული rotfast
ფესვებგამდგარი rotfast
ფესვი rot
ფესვმაგარი rotfast
ფესვმოკიდებული rotfast
ფესტივალი festival
ფესურა jordstam
ფეტვი hirs
ფეშენებელური fashionabel, lyxfull

ფეხბურთელი fotbollspelare
ფეხბურთი fotboll
ფეხი fot, ben
ფეხმოკვეთილი benlös
ფეხმოტეხილი benbruten
ფეხმძიმე gravid, havande
ფეხმძიმობა graviditet
ფეხსაცმელი sko
ფეხსაწმენდი dörrmatta
ფეხსახსრიანი leddjur
ფეხშიშველა barbent, barfota, barfött
ფეხშიშველი barbent, barfota, barfött
ფთორი fluor
ფიალა bål
ფიასკო fiasko
ფიგურა figur

bricka, spelbricka
ფიგურირება figurera
ფიზიკა fysik
ფიზიკოსი fysiker
ფიზიკური fysisk
ფიზიოთერაპევტი fysioterapeut
ფიზიოთერაპია fysioterapi, sjukgymnastik
ფიზიოლოგი fysiolog
ფიზიოლოგია fysiologi
ფიზიოლოგიური fysiologisk
ფიზიონომია fejs, fysionomi
ფიზკულტურა skolgymnastik, skolidrott
ფითრი mistelten
ფიკუსი fikus
ფილანთროპი filantrop
ფილანთროპია filantropi
ფილარმონია filharmoni
ფილარმონიული filharmonisk
ფილატელია filateli
ფილატელისტი filatelist, frimärkssamlare
ფილატელისტური filatelistisk
ფილე file
ფილიალი filial
ფილიპინელი filippinare
ფილიპინური filippinsk
ფილმი film
ფილმოგრაფია filmografi
ფილოლოგი filolog
ფილოლოგია filologi
ფილოლოგიური filologisk
ფილოსოფია filosofi
ფილოსოფიური filosofisk
ფილოსოფოსი filosof
ფილტვი lunga
ფილტრაცია filtrering
ფილტრი filter
ფინალი final

ფეიქარი ფინალი
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ფინალისტი finalist
ფინალური final
ფინანსები finans
ფინანსური finansiell
ფინეთმცოდნე fenolog
ფინეთმცოდნეობა fenologi
ფინელი finne, finländare
ფინვალი sillval, finnval
ფინიკი dadel
ფინიში finish
ფინურენოვანი finskspråkig
ფინური finsk, finländsk
ფინჯანი kopp
ფიორდი fjord
ფიორდისებური fjordliknande
ფიორდისპირეთი fjorddal
ფირი band

film
ფირმა firma
ფირუზი turkos
ფირუზისფერი turkos, turkosblå, turkosfärgad
ფირფიტა platta
ფირფიცარი faner, kryssfaner
ფისი beck, tjära
ფისიანი beckhaltig
ფისკალური fiskal
ფისო kattunge
ფისტონი pistong
ფისუნია katta
ფიტოგრაფია fytografi
ფიტონომია fytotomi, växtanatomi
ფიტოპათოლოგია fytopatologi, växtpatologi
ფიტოპალეონტოლოგია fytopaleontologi,

växtpaleontologi, paleobotanik
ფიტული uppstoppad djur
ფიფქი flinga, snöflinga
ფიფქია snövit
ფიქრი tycka, tänka

tanke
ფიქსირება fastställa, fixera
ფიქსირებული fast
ფიქტიური fiktiv
ფიქცია fiktion
ფიცარი platta, planka
ფიცება svära
ფიცი ed
ფიჭა vaxkaka, bikaka
ფიჭვი tall, fura, furuträd
ფიჭვნარი tallskog, furuskog, pinjelund,

pinjeskog
ფლაგმანი flaggskepp
ფლაგშტოკი flaggstång
ფლაკონი flakong

ფლამანდიელი flamländare
ფლამანდიური flamsk, flamländsk
ფლამინგო flamingo
ფლანგვა slösa

slöseri
ფლანგი vinge
ფლანელი flanell
ფლეიტა flöjt
ფლიგელი flygel
ფლირტი flirt
ფლობა äga
ფლომასტერი tuschpenna, fiberpenna,

filtpenna
ფლორა flora, växtvärld
ფლოტი flotte
ფლოტილია flottilj
ფლოქსი flox, floxblomma
ფლუგერი vindflöjel
ფლუიდი fluid
ფლუორესცენცია fluorescens
ფლუქტუაცია fluktuation
ფობია fobi
ფოთლებდაყრილი bladlös, lövlös
ფოთლისმაგვარი bladformig
ფოთლოვანი bladbeklädd
ფოთოლი blad, löv
ფოთოლცვენა bladfällning
ფოიე foaje
ფოკალური fokal
ფოკუსი brännpunkt, fokus
ფოკუსირება fokusera

fokusering
ფოკუსირებული fokuserad
ფოლადი stål
ფოლადისებრი stålaktig, stålartad
ფოლადისფერი stålgrå, stålfärgad
ფოლგა folie
ფოლკლორი folklore, folkdiktning
ფონდი fond
ფონემა fonem
ფონეტიკა fonetik, ljudlära
ფონეტიკური fonetisk
ფონი bakgrund, fond
ფონოგრამა fonogram
ფონოგრაფი fonograf
ფონოგრაფიული fonografisk
ფონოლოგია fonologi
ფონოლოგიური fonologisk
ფორთოხალი apelsin
ფორთოხლისმაგვარი apelsinliknande, apelsinlik
ფორი por, hudpor
ფორმა form

uniform

ფინალისტი ფორმა
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ფორმადაკარგული formlös
ფორმალიზაცია formalisering
ფორმალიზება formalisera
ფორმალიზებული formaliserad
ფორმალიზმი formalism, formelspråk
ფორმალისტი formalist
ფორმალისტური formalistisk
ფორმალობა formalitet
ფორმალური formell
ფორმალურობა formalitet
ფორმატი format
ფორმატირება formatera

formatering
ფორმიანი uniformsklädd
ფორმირება dana, formera

formering
ფორმულა formel
ფორმულირება formulera

formulering
ფორმულირებული formulerad
ფორსირება forcera
ფორტეპიანო piano
ფორუმი forum
ფოსტა post, postväsen

postanstalt, postkontor,
posthus

ფოსტალიონი brevbärare, postbud, postman
ფოსფატი fosfat
ფოსფორესცენცია fosforescens
ფოსფორი fosfor
ფოსფორმჟავა fosforsyra
ფოტო foto
ფოტოალბომი fotoalbum, fotografialbum
ფოტოაპარატი kamera, fotografiapparat
ფოტოარქივი fotoarkiv
ფოტოასლი fotokopia
ფოტოატელიე fotoatelje, fotografiatelje
ფოტოგადაღება fotoupptagning
ფოტოგალერეა fotogalleri
ფოტოგამოფენა fotoutställning
ფოტოგანყოფილება fotoavdeling
ფოტოგრაფი fotograf
ფოტოგრაფია fotografi
ფოტოგრაფიული fotografisk
ფოტოელემენტი solcell, fotocell
ფოტოელექტრობა fotoelektricitet
ფოტოელექტრული fotoelektrisk
ფოტოეფექტი fotoelektrisk effekt
ფოტოთერაპია fototerapi
ფოტოკამერა fotokamera
ფოტოკლუბი fotoklubb
ფოტოკონკურსი fotokonkurrens
ფოტოკოპირება fotokopiera

ფოტოლაბორატორია fotolaboratorium
ფოტოლითოგრაფია fotolitografi
ფოტოლითოგრაფიული fotolitografisk
ფოტომასალა bildmaterial
ფოტომაღაზია fotobutik, fotoaffär,

fotografiaffär
ფოტომეტრი fotometer
ფოტომეტრია fotometri
ფოტომეტრიული fotometrisk
ფოტომოდელი fotomodell
ფოტომონტაჟი fotomontage
ფოტომოყვარული amatörfotograf
ფოტომუზეუმი fotomuseum
ფოტონი foton, ljuskvantum
ფოტონისმაგვარი fotonliknande
ფოტოოფთალმია snöblindhet
ფოტოჟურნალისტი fotoreporter, fotojournalist
ფოტოჟურნალისტიკა fotojournalistik
ფოტორეპორტაჟი fotoreportage
ფოტოსესია fotosession
ფოტოსინთეზი fotosyntes
ფოტოსურათი bild, fotografibild
ფოტოსფერო fotosfär
ფოტოფირი fotofilm
ფოტოფირფიტა fotoplatta
ფოტოფობია ljusskygghet, fotofobi
ფოტოქაღალდი fotopapper
ფოტოქიმია fotokemi
ფოტოქიმიური fotokemisk
ფოტოხელოვანი fotokonstnär
ფოტოხელოვნება fotokonst, fotografikonst
ფოქსტერიერი foxterrier
ფოქსტროტი foxtrot
ფოჩი tofs
ფოცხვერი lo, lodjur, lokatt
ფოცხი kratta
ფრაგმენტაცია fragmentering
ფრაგმენტი fragment
ფრაგმენტირებული fragmenterad
ფრაზა fras
ფრაზეოლოგია fraseologi
ფრაზეოლოგიური fraseologisk
ფრანგი fransman
ფრანგულენოვანი franskspråkig
ფრანგული fransk
ფრანი drake
ფრაქტალი fraktal
ფრაქცია fraktion
ფრე oavgjord
ფრეგატი fregatt, fregattskepp
ფრეილინა hovdam
ფრენა flyga

flygning, flygresa

ფორმადაკარგული ფრენა
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ფრენბურთელი volleybollspelare
ფრენბურთი volleyboll
ფრენოლოგი frenolog
ფრენოლოგია frenologi
ფრენოლოგიური frenologisk
ფრეონი freon, freongas
ფრესკა fresk, freskomålning
ფრთა vinge

fågelfjäder
ფრთაშესხმული bevingad
ფრთებშესხმული bevingad
ფრთებშეუსხმელი obevingad
ფრთეულა flyghund
ფრთიანი bevingad
ფრთოსანი bevingad
ფრთხილი aktsam, försiktig, omtänksam,

varsam
ფრიადი utmärkt, ypperst
ფრიალი flagra
ფრიგიდული frigid
ფრინველი fågel
ფრინველმდივანი sekreterarfågel
ფრინტა vitsippa
ფრონტალური frontal
ფრონტი front
ფრუქტოზა fruktos, fruktsocker
ფრქვევანა dysa
ფრჩხილი nagel

parentes, parentestecken
ფსალმუნი psalm
ფსევდოდემოკრატიული pseudodemokratisk
ფსევდოთანამედროვე pseudomodern
ფსევდომეცნიერება pseudovetenskap
ფსევდომეცნიერული pseudovetenskaplig
ფსევდონიმი pseudonym
ფსიქიატრი psykiater
ფსიქიატრია psykiatri
ფსიქიატრიული psykiatrisk
ფსიქიკა psyke
ფსიქიკური psykisk
ფსიქოანალიზი psykoanalys
ფსიქოანალიტიკოსი psykoanalytiker
ფსიქოანალიტიკური psykoanalytisk
ფსიქოზი psykos
ფსიქოთერაპევტი psykoterapeut
ფსიქოთერაპია psykoterapi
ფსიქოლოგი psykolog
ფსიქოლოგია psykologi
ფსიქოლოგიური psykologisk
ფსიქოპათი psykopat
ფსიქოპათია psykopati
ფსიქოპათიური psykopatisk
ფსიქოპათოლოგი psykopatolog

ფსიქოპათოლოგია psykopatologi
ფსიქოპათოლოგიური psykopatologisk
ფსკერი botten, grund
ფსოვი havsörn, havörn
ფსონი insats
ფსორიაზი psoriasis
ფსტა pistasch
ფტორიდი fluorid
ფუთა varupacke
ფულადი monetär
ფული pengar
ფუნგიციდი svampmedel
ფუნდამენტალიზმი fundamentalism
ფუნდამენტალისტი fundamentalist
ფუნდამენტალისტური fundamentalistisk
ფუნდამენტალური fundamental
ფუნდამენტი fundament
ფუნთუშა bulle, rundstycke
ფუნიკულიორი bergbana, kabelbana
ფუნტი pund
ფუნქცია funktion
ფუნქციადაქვეითებული funktionshindrad
ფუნქციონალი funktional
ფუნქციონალური funktionell, funktionskraftig
ფუნქციონერი funktionär
ფუნქციონირება funka, fungera
ფუნჯი pensel, målarpänsel
ფურგონი skåpbil, paketbil
ფურთხება spotta
ფურთხი loska, spottloska
ფური hona
ფურია furie
ფურირემი hind, hjorthona
ფურისულა primula
ფურცელი ark
ფუტი fot
ფუტკარა fingerborgsblomma,

fingerborgsört, fingerhatt,
fingerhattgräs

ფუტკარი bi
ფუტლარი fodral
ფუტურიზმი futurism
ფუტურისტული futuristisk
ფუტუროლოგი futurolog, framtidsforskare
ფუტუროლოგია futurologi, framtidsforskning
ფუტუროლოგიური futurologisk
ფუფუნება lyx
ფუქსია fuchsia
ფუძე bas, grundlinje
ფუძემდებელი grundläggande
ფუჭად förgäves
ფუჭი bortkastad
ფქვილი mjöl

ფრენბურთელი ფქვილი

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 163



ფქვილისებრი mjölaktig, mjölartad
ფხაჭნა rispa, klösa
ფხეკა skrapa
ფხვნილი pulver
ფხიზელი sober

vaken, vaksam
ფხიზლად sobert
ფხიჯა bräcka
ქაბაბი kebab
ქადაგება predika

predikan
ქათამი höna
ქათამურა sumphöna
ქათინაური komplimang
ქათმისნაირნი höns
ქალა skalle, huvudskalle, kranium
ქალაქგანვითარება stadsutveckling
ქალაქგეგმარება stadsplanläggning,

stadsplanlösning
ქალაქელი stadsbo, stadsmänniska
ქალაქი stad, ort
ქალაქისებრი stadsaktig
ქალაქური urban, stadsmässig
ქალბატონი fru, fröken
ქალთა kvinnlig
ქალთევზა havsfru, havfru, havjungfru,

havsjungfru, sjöjungfru
ქალთმოძულე kvinnoföraktare,

kvinnohatare,
fruntimmershatare

ქალთმოძულეობა kvinnoförakt, kvinnohat,
fruntimmershatt

ქალი dam, kvinna
ქალიშვილი dotter

fröken, mö
jungfru

ქალიშვილობა jungfrulighet, jungfrudom,
mödom

ქალიშვილობადაკარგული mödomlös, jungfrulös
ქალიშვილური frökenaktig, jungfruaktig
ქალმრავალი kvinnostark
ქალობა kvinnlighet
ქალსელაპა sälkvinna
ქალური kvinnlig, kvinnoaktig,

tjejaktig, feminin,
fruntimmersaktig

ქალურობა kvinnlighet
ქალღმერთი gudinna
ქალწულებრივი jungfrulig
ქალწული jungfru
ქალწულობა jungfrulighet, jungfrudom,

mödom
ქამანდი lasso

ქამარი bälte
ქამასოკო champinjon
ქამელეონი kameleont
ქამელეონისებრი kameleontartad
ქანაობა pendla, svinga, vackla
ქანდაკება skulptur
ქანსელი asbest
ქანქარა pendel
ქანჩი mutter, skruvmutter
ქაოსი kaos
ქაოტური kaotisk, kaosartad
ქარავანი karavan
ქარბუქი snöstorm
ქარგვა brodera

brodering
broderi

ქარვა bärnsten
ქარვისფერი bärnstensfärgad, bärnstensgul
ქართველი georgier
ქართველური kartvelsk
ქართული georgisk
ქარი vind, blåst
ქარიანი vindfull
ქარიზმა karisma
ქარიზმამოკლებული okarismatisk
ქარიზმატული karismatisk
ქარიყლაპია gädda
ქარიშხალა stormfågel, stormsvala
ქარიშხალი storm, orkan, orkanvind,

orkanstorm
ქარიშხალისებრი orkanartad, orkanlik,

orkanliknande
ქარსალა skarpsill, brissling
ქარტია charter
ქარქაში skida, svärdslida
ქარცეცხლი flamma
ქარხანა fabrik
ქარხნული fabriksmässig
ქატო kli
ქაფი skum
ქაფიანი skummig, skumfull, skummad
ქაფპლასტი skumplast
ქაფურა mjödört
ქაფური kamfer
ქაღალდი papper
ქაშანური fajans
ქაშანურისებრი fajansartad
ქაშაყი sill
ქაშაყისებრი sillartad, sillik, silliknande
ქაცვი havtorn
ქება lovprisa

lovprisning
ქედი bergskedja, fjällkedja

ფქვილისებრი ქედი
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ქედმაღალი högmodig, arrogant
ქედმაღლობა arrogans
ქედმაღლური högmodig, arrogant
ქეიფი festa
ქენდირი indianhampa
ქერა blond, blondin
ქერათმიანი blond, blondin, ljushårig
ქერი brygg
ქერტლი mjäll
ქერქეჭელა flöte, flottör
ქერქი bark
ქერცლი fiskfjäll
ქეჩა filt
ქეჩო nackskinn
ქვა sten
ქვაბი gryta, kastrull
ქვაკუთხედი hörnsten
ქვანახშირი stenkol
ქვატეხია bräcka
ქვაფენილი stensatt
ქვეალგებრა delalgebra, underalgebra
ქვეგანყოფილება underavdelning
ქვედა nedre
ქვედაბოლო kjol, skört
ქვედაკაბა kjol, skört
ქვედანაყოფი enhet
ქვედატანი kjol, skört
ქვედაწელი kjol, skört
ქვედინება underström
ქვედომენი subdomän
ქვევიდან nedifrån, nedanfrån,

nedanifrån
ქვევით ned, ner, nedanför
ქვეთავი underkapitel
ქვეითი infanterist, fotsoldat,

infanterisoldat
ქვეკატეგორია underkategori
ქველმოქმედება välgörenhet
ქველმოქმედი välgörare, välgörarinna
ქვემდგომი lägrestående, nedanförstående
ქვემდებარე subjekt
ქვემეხი kanon
ქვემო nedre
ქვემოდან nedifrån
ქვემოთხსენებული nedannämnd
ქვეოჯახი underfamilj
ქვერეგიონი underregion
ქვესადგამი underlägg
ქვესადგური understation
ქვესათაური underrubrik, undertitel
ქვესახეობა underart
ქვესიმრავლე delmängd
ქვესისტემა delsystem

ქვეტექსტი undertext
ქვეტიპი undertyp
ქვეტყე skogkratt, underskog
ქვეყანა land
ქვეყნისშიდა inrikes
ქვეშ ned, ner, under
ქვეშევრდომი underordnad
ქვეშქვეშა underfundig
ქვეცნობიერი undermedveten
ქვეწარმავალი kräldjur, reptil, krypdjur
ქვიანი stenig
ქვითარი check, kvitto
ქვითინი gråta
ქვირითი rom, fiskrom, fiskägg
ქვიშა sand
ქვიშანარევი sandblandad
ქვიშაქვა sandsten
ქვიშიანი sandig, sandad, sandfylld,

sandhaltig
ქვიშისებური sandlik, sandliknande
ქვიშისფერი sandfärgad, sandgul
ქვორუმი kvorum
ქვრივი änka, änkefru, änkling,

änkeman
ქილა burk
ქიმერა chimaira
ქიმია kemi
ქიმიკოსი kemist
ქიმიოთერაპია kemoterapi
ქიმიური kemisk
ქიმწმენდა kemtvätt, renseri
ქინძი koriander
ქინძისთავი knappnål
ქირა hyra
ქიროპრაქტიკა kiropraktik
ქიროპრაქტიკოსი kiropraktiker, kiropraktor
ქირურგი kirurg
ქირურგია kirurgi
ქირურგიული kirurgisk
ქიშმიში russin, korint
ქიცინი vifta
ქლიავი plommon
ქლიავისებრი plommonlik,

plommonliknande
ქლიავისფერი plommonfärgad, plommonblå
ქლიბი fil
ქლორი klor, klorgas
ქლორიდი klorid
ქლორირება klorera, klorbehandla

klorbehandling
ქლოროპლასტი kloroplast
ქლოროფილი bladgrönt, klorofyll
ქმარი man

ქედმაღალი ქმარი
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ქმედება aktion, gärning, handling
ქმედითი verksam
ქმედითუნარიანი duktig, duglig,

handlingsduglig,
handlingskapabel,
handlingskraftig

ქმედითუნარიანობა duglighet, handlingsduglighet,
handlingsförmåga,
handlingskapacitet,
handlingskraft

ქმედითუუნარო oduglig
ქმნილება skapelse, skapning
ქნევა svinga, vifta
ქობინი stridsspets
ქოთანი kruka
ქოლგა paraply

parasoll
ქოლგისებრი paraplylik, paraplyliknande,

paraplyformad, paraplyformig
ქოლერა kolera
ქოლეცისტიტი gallblåseinflammation
ქომაგი anhängare
ქონა ha
ქონება egendom, förmögenhet
ქონი fett
ქონიანი fet, fetthaltig
ქორდა korda
ქორეოგრაფი koreograf
ქორეოგრაფია koreografi
ქორეოგრაფიული koreografisk
ქორი hök
ქორო korus
ქორფა färsk, frisk, fräsch
ქორწილი bröllop
ქორწინება äktenskap, giftermål

vigsel
ქორწინებაგარეშე utomäktenskaplig
ქორწინებამდელი föräktenskaplig
ქორჭილა abborre
ქოქოსი kokos, kokosnöt
ქოხი koja, kåk, stuga, hydda
ქრთამი muta, bestickning
ქრიზანთემა krysantemum
ქრისტესბეჭედა sanikel, sårläka
ქრისტესთვალა sommaraster, igelaster
ქრისტესისხლა skelört
ქრისტეშობისთვე december
ქრისტიანი kristen
ქრისტიანობა kristendom
ქრისტიანული kristlig
ქრობა släcka
ქროლა blåsa

virvla

ქრომი krom
ქრომოსომა kromosom
ქრონიკა krönika
ქრონიკული kronisk
ქრონოგრაფი kronograf
ქრონოლოგია kronologi
ქრონოლოგიური kronologisk
ქრონომეტრი kronometer, kronometerur
ქრონოსკოპი kronoskop
ქრცვინი iller
ქსელი nät, nätverk

väv
webb

ქსელმავალი webbläsare
ქსელმსახური värddator
ქსენონი xenon
ქსენოფობი främlingshatare
ქსენოფობია främlingshat,

främlingsfientlighet,
främlingsrädsla, xenofobi

ქსენოფობიური xenofobisk
ქსეროგრაფია xerografi
ქსეროგრაფიული xerografisk
ქსეროფიტი xerofyt
ქსეროქსი kopieringsmaskin,

kopieringsapparat
ქსილოგრაფი xylograf
ქსილოგრაფია xylografi, träskärarkonst
ქსილოგრაფიული xylografisk
ქსილოფონი xylofon
ქსოვა väva, sticka

vävning
ქსოვილი tyg

väv
vävnad

ქუდი hatt, mössa, luva
ქუთუთო ögonlock
ქუთქუთა igelgräs, penningört
ქულა poäng
ქუნთრუშა scarlatina, scharlakansfeber
ქურა spis

kamin
ქურდი tjuv
ქურდობა tjuveri
ქურდული tjuvaktig
ქურთი kurd
ქურთუკი jacka, kappa
ქურთული kurdisk
ქურქი päls
ქუსლი häl

skohäl
ქუჩა gata
ქუხილი dunder

ქმედება ქუხილი
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ქცევა beteende, uppförande,
uppträdande

ღალატი bedra, svika
bedrägeri, svek, förräderi,
fanflykt
äktenskapsbrott

ღამე natt
ღამენათევი sömnlös
ღამით på natten
ღამისთევა övernattning
ღამურა fladdermus, fladdermöss
ღამურასებრი fladdermusliknande
ღამურასყურა öronhund, öronräv
ღანძილი ramslök
ღაჟო törnskata
ღარი ränna
ღარიბი fattig
ღატაკი fattig
ღებვა måla, färga
ღებინება kasta upp
ღელვა oro, uppror

sjögång
ღერი stift
ღერო stam, strå
ღერძი axel
ღეჭვა tugga
ღვარძლიანი skadeglad
ღვარძლიანობა skadeglädje
ღვაწლი fortjänst
ღვაწლმოსილი förtjänt, välförtjänt,

förtjänstfull
ღვედი band, rem
ღვთაება gudom
ღვთაებრივი gudomlig
ღვთისმეტყველება teologi
ღვთისმეტყველი teolog
ღვთისმლოცველა bönsyrsa
ღვთისმოშიში gudfruktig
ღვთისმოშიშობა gudfruktighet
ღვთისმსახურება gudstjänst
ღვთისმსახური gudstjänare, kyrktjänare
ღვთისმშობელი gudmoder
ღვია en, enbär
ღვინო vin
ღვინობისთვე oktober
ღვიძლი lever
ღვრა ösa
ღია öppen, olåst

ljus
ღილაკი knapp
ღილი knapp
ღიმილი smila, le

smil, leende

ღიპი hängmage
ღირებულება valör, värde
ღირებული värdefull
ღირსება värdighet
ღირსეულება värdighet
ღირსეული hederlig, värdig, hedervärdig
ღირსი värdig
ღირსშესანიშნავი märkvärdig, anmärkningsvärd,

beskådansvärd, betraktansvärd
ღირსშესანიშნაობა sevärdhet, sevärdighet,

märkvärdighet
ღიტინი kittla

kittling
ღიღილო blåklint
ღიღილოსფერი blåklintblå
ღმერთი gud
ღმუილი yla
ღობე gärdesgård
ღობემძვრალა gärdsmyg
ღონე styrka, kraft
ღონიერი kraftig
ღონისძიება åtgärd

aktivitet, arrangemang
ღორი gris, svin
ღორიხვა lom
ღორმუცელა storätare, storäterska
ღორობა svineri
ღორული svinaktig
ღორღი krossten
ღრენა morra
ღრიალი vråla

vrål
ღრიანკალი skorpion
ღრმა djup
ღრმადმონდომებული ivrig
ღრმადპატივცემული vördnadsvärd, vördnadsfull,

respektabel, respektfull,
respektfylld, ärad

ღრმული djup
ღრუბელი moln, sky

svamp
ღრუბლიანი molntäckt
ღრუბლიანობა molntäcke
ღრუბლისებრი molnaktig, molnlik, skyaktig,

skyliknande, molnformig
ღრუბლისებური molnaktig, molnlik, skyaktig,

skyliknande, molnformig
ღრუტუნი grymta
ღრღნა gnaga
ღრძილი tandkött
ღრძობა vricka
ღუზა ankare, båtankare,

fartygsankare

ქცევა ღუზა
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ღუმელი ugn
ღუნვა böja, kröka
ღუტუნი kittla

kittling
ყაბაყი squash, zucchini
ყავა kaffe, fika
ყავადანი kaffekanna
ყავარჯენი krycka
ყავახანა kaffestuga, kaffehus
ყავისფერზოლებიანი brunstrimmig
ყავისფერი brun, kaffebrun, kaffefärgad
ყაზარმა kasern
ყაიდა maner, handlingsmönster
ყაითანი bändel, bändelband
ყაიმი remi
ყაისნაღი virknål
ყალბი falsk, förfalskad

osann, oäkta
ყალთაბანდი skurk
ყალიბი kaliber
ყანა mark, åker
ყანჩა häger
ყანწი dryckeshorn
ყარსაღი fjällräv, polarräv
ყარყატი svartstork
ყარყუმი hermelin, lekatt, röskatt
ყასაბი slaktare
ყაყაჩო vallmo
ყაყაჩოსფერი vallmoröd
ყაჩაღი bandit, rånare, rånsman
ყაჩაღობა röveri
ყბა käke
ყბადაღებული beryktad
ყბაყურა påssjuka
ყბედი pratsjuk
ყბედობა sladdra

sladder
ყდა omslag
ყელი hals
ყელსაბამი halsband
ყელსახვევი halsduk, scarf
ყეფა gläfs
ყეფია husky, polarhund
ყვავი kråka
ყვავილებიანი blomsterrik
ყვავილედი blomställning, blomsterstånd
ყვავილი blomma

smittkoppor
ყვავილნარი blomstersäng
ყვავილობა blomma, blomstra

blomning, flor
ყვავილოვანი blomrik

blomsteraktig, blomsterlik

ყვავილწნული blomstergirland
ყვავისებური kråklik, kråkliknande
ყველა all
ყველანაირად alldeles
ყველანაირი allsköns, allehanda
ყველაფერი allting
ყველაფრისგამჭოლი alltgenomträngande
ყველგან allestädes, överallt
ყველგანმყოფი alltnärvarande, allestädes

närvarande
ყველი ost
ყველსაჭრელი osthyvel
ყვითელი gul
ყვითელლაქებიანი gulfläckig
ყვინთვა dyka

dykning
ყვინთია dykand
ყვირილი ropa, skrika

rop, skrik
ყიდვა köpa, handla
ყინვა frost, kyla, köld
ყინვაგამძლე köldbeständig
ყინული is
ყინულმჭრელი isbrytare, isbrytarefartyg,

isbrytarfartyg,
isbrytningsfartyg,
isbrytarefärja, isbrytarfärja

ყინულოვანი isbelagd, isfull, isfylld
ყირგიზი kirgiz, kirgizistanier
ყირგიზული kirgizisk, kirgizistansk
ყიყინი kväka
ყლაპვა sluka, svälja

sväljning
ყლორტი skott
ყლუპი klunk
ყმა slav
ყმაწვილი pojke
ყმობა slaveri, träldom
ყმუილი yla
ყნოსვა luktsinne
ყოველგვარი allsköns, allehanda
ყოველდღიურად dagligen
ყოველდღიური daglig, dagligdags, vardaglig,

alldaglig
ყოველდღიურობა vardaglighet, alldaglighet
ყოველთვის alltid
ყოველთვიური månatlig
ყოველი var, envar, varje
ყოველკვირეული veckolig
ყოველმხრივ alldeles
ყოველმხრივი allsidig
ყოველნაირი allsköns
ყოველწლიურად årligen

ღუმელი ყოველწლიურად
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ყოველწლიური årlig
ყოვლადუსარგებლო gagnlös, onyttig
ყოვლადძლიერი allsmäktig
ყოვლისგამჭოლი alltgenomträngande
ყოვლისმომცველი allomfattande, alltomfattande
ყოვლისმცოდნე besserwisser
ყოვლისშემძლე allsmäktig, omnipotent
ყოვლისშთანმთქმელი alltabsorberande
ყოლა äga, ha
ყორანი korp
ყოფა hushåll
ყოფაქცევა beteende
ყოფიერება tillvaro
ყოფილი forn, förra, tidigare
ყოფნა vara

befinna
ყოყმანი tveka
ყოჩაღი modig
ყოჩივარდა alpcyklamen, alpviol
ყრილობა församling, landsmöte
ყროლა stinka
ყრუ döv
ყრუანჩელა tjäder, storfågel
ყუთი ask
ყულაბა sparbössa, spargris,

insamlingsbössa
ყუმბარა projektil

granat
ყურადსაღები märkvärdig, anmärkningsvärd,

beaktansvärd, beaktningsvärd,
betraktansvärd

ყურადღება uppmärksamhet, uppsikt,
hänsyn
omsorg

ყურადღებაგაფანტული ofokuserad
ყურადღებიანი uppmärksam, påpasslig,

observant
hjälpsam, hänsynsfull,
omsorgsfull

ყურანი koranen
ყურე bukt, golf
ყურება se, skåda, kika
ყურებდაწითლებული rödörad
ყური öra
ყურმილი lur
ყურძენი druva, vindruva
შაბათი lördag
შაბათობა talko, talkoarbete
შაბლონი mall, schablon
შაბლონური schablonaktig, schablonartad

schablonmässig
შადრევანი fontän
შავბალახა hjärtstilla

შავბნელი skum, ljusskygg
შავგრემანი brunett, svarthårig,

svarthårad, mörkhårig,
mörkhårad

შავზოლებიანი svartstrimmig
შავთეთრი svartvit
შავთვალა svartögd
შავთმიანი svarthårad, mörkhårad
შავი svart
შავკანიანი mörkhyad
შავლაქებიანი svartfläckig
შავოსანი svartklädd
შავულა vigg
შავფეხა svartfotad
შაირი skämtedikt
შაკი fiskgjuse, fiskörn
შაკიკი migrän
შალაშინი hyvel
შალგი sommargyllen
შალი schal
შალითა påslakan
შალისებური ullaktig
შამათი matt, schackmatt
შამპანური champagne
შამპუნი schampo
შამფური spett, grillspett
შანდალი ljusstake
შანსი chans
შანსონეტი chansonett
შანსონი chanson
შანტაჟი utpressning
შარდვა kissa, pinka, urinera
შარდი urin
შარდმდენი vätskedrivande, urindrivande,

vattendrivande
შარდსადინარი urinrör, urinväg
შარვალი byxa, byxor, benkläder
შარიანი grälsjuk
შარისთავი oroselement, orosstiftare,

bråkmakare, krångelmakare,
orosstifterska,
krångelmakerska

შარლატანი kvacksalvare, charlatan
შარფი scarf
შარშან ifjol
შარშანდელი förra årets
შარშანწინ i förfjol
შასი chassi
შაქარი socker
შაქრიანი sockerrik
შაშვი trast
შაში damspel
შაშხანა gevär

ყოველწლიური შაშხანა
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შაშხი skinka
შაჰი schah
შებერვა blåsa
შებმა spänna
შებოლვა röka
შებოლილი rökt
შებრუნება vända om

invertera
შებრუნებადი inverterbar, reverserbar,

reversibel
შებრუნებადობა reversibilitet
შებრუნებული omvänd, invers, resiprok
შებღალვა vanhelga
შეგნება medvetande, medvetenhet
შეგნებულად överlagd
შეგნებული medveten
შეგროვება samla, ansamla, församla,

insamla
შეგროვებული samlad
შეგრძნება aning, känning, förkänsla
შეგუება vänja sig
შეგუებული vand
შედავება bestrida
შედარება jämföra, komparera

jämförelse, komparation
შედარებადი jämförbar, jämförlig,

komparabel, kommensurabel
შედარებადობა jämförbarhet, jämförlighet
შედარებით jämförelsevis

gentemot
შედარებითი jämförande, komparativ
შედგენა sammansätta

utgöra
შედგენილი sammansatt
შედეგი följd, konsekvens, resultat

efterverkning
შედეგიანი resultatrik, resultatbringande,

resultatgivande, resultativ,
verkningsfull, effektiv

შედეგობრივი resultatmässig
შედევრი mästerverk
შედუღება svetsa, sammansvetsa

svetsning, sammansvetsning
შედუღებადი svetsbar
შედუღებული sammansvetsad
შეერთება koppla

förbinda
förena
mynna

შეერთებული förenad
შევარდენი falk
შევიწროება pressa, trycka
შევსება fylla, efterfylla

შევსებული fylld, bräddfull, bräddfylld
შეზღუდვა begränsa, inskränka, limitera

begränsning, restriktion
შეზღუდული begränsad, trångsynt,

trångtänkt
შეზღუდულობა trångsynthet
შეთავაზება föreslå, erbjuda, förespråka

förslag, anbud, erbjudande
შეთავაზებული föreslagen
შეთავსება kombinera
შეთავსებადი förenlig, kompatibel,

kombinerbar
შეთანხმება avtal

överenskommelse
samordna
samordning

შეთანხმებული samordnad
შეთანხმებულობა samordning
შეთბობა värma upp
შეთითხნილი förfalskad, arrangerad
შეთქმულება konspiration,

sammansvärjning
შეთხზვა dikta, uppdikta
შეიარაღება väpna, beväpna, rusta

beväpningm rustning,
upprustning

შეიარაღებული beväpnat, väpnad
შეიძლება möjligen
შეკავება förbehålla
შეკედლება hysa
შეკეთება reparera

reparation
შეკეთებადი reparerbar
შეკერვა sammansy
შეკვეთა beställa, boka

beställning
შეკვეთილი beställt
შეკვეცა minska, nedtrappa, reducera
შეკვრა packe, paket

snöra, knyta
შეკიდული svävande
შეკითხვა fråga
შეკრება räkna ihop, sammanräkna,

summera, addera
sammanräkning, summering,
addition
ansamla, församla, insamla

შეკრებილი samlad
შეკრეჭა klippa
შეკრული trång
შეკუმშვა sammanpressning,

sammantryckning,
kompression

შაშხი შეკუმშვა
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შეკუმშული komprimerad, sammantryckt
შელახვა kränka

kränkelse
შემადგენლობა sammansättning

innehåll
ekipage

შემართება inställning
შემასმენელი predikat
შემაშინებელი skrämmande, avskräckande
შემაშფოთებელი oroväckande
შემაძრწუნებელი oroväckande
შემაწუხებელი plågsam
შემბრალებელი barmhärtig
შემგუებელი anpassningsbar, adaptiv
შემდგარი vällyckad
შემდგომ framdeles

vidare
შემდგომი påföljande, vidare, ytterligare
შემდეგ efter

sedan
შემდეგი följande, nästa
შემდუღებელი svetsare
შემეცნება erfara, begripa
შემეცნებადი erfarbar
შემეცნებითი kognitiv
შემზარავი förfärlig, förfäransfull, faslig
შემზღუდავი begränsande, restriktiv
შემთანხმებელი samordnare, koordinator
შემთხვევა fall, tillfälle, händelse
შემთხვევით tillfälligtvis
შემთხვევითი tillfällig
შემთხვევითობა tillfällighet
შემკეთებელი reparatör
შემკვეთი beställare, uppdragsgivare
შემკობა inrama, iklä
შემკრები bikonvex
შემმოწმებელი kontrollör

testare
შემოდგომა höst
შემოდგომაზე om hösten
შემოდინება inlöpa
შემოერთება ansluta, införliva, inkorporera
შემოვლა kringgå

kringgång
შემოვლება famna
შემოვლითი kringgående
შემოთავაზება föreslå, erbjuda, förespråka
შემოთავაზებული föreslagen
შემოკლება abbreviera, förkorta,

sammandra
abbreviation, förkortning

შემოლაწუნება örfil
შემომავალი inkommande

შემორბენა kringlöpa
შემოსავალი intäkt, inkomst
შემოსავლიანი inkomstbringande
შემოსაზღვრა avgränsa, begränsa, inskränka,

limitera
შემოსაზღვრული begränsad
შემოსასვლელი ingång
შემოსევა invadera

invasion
შემოსვლა komma in
შემოტანა införa, introducera
შემოტანილი införd
შემოტრიალება vända
შემოუსაზღვრავი obegränsad
შემოუსაზღვრელი obegränsad
შემოუსაზღვრელობა gränslöshet
შემოუხაზავი oomskriven
შემოფარგვლა avgränsa, begränsa

begränsning
შემოფრენა rundflygning
შემოქმედება kreativitet
შემოქმედებითი kreativ, skapande
შემოქმედი kreativ, uppfinningsrik,

initiativrik, fantasifull
შემოღება införa, introducera
შემოღებული införd
შემოღობვა ingärda
შემოყვანა införa, introducera
შემოწმება undersöka, inspektera,

kontrollera, testa
undersökning, inspektion,
kontroll, test

შემოწმებული efterprövad
შემოხაზვა omskriva
შემოხაზული omskriven
შემოხვევა famna
შემრევი blandare
შემრიგებელი förlikare, förlikningsman
შემრიგებლური förlikbar, försonlig
შემსრულებელი utövare, exekutör, framförare
შემსუბუქება lindra, underlätta

lättnad
შემსუბუქებული lättad, lindrad
შემსყიდველი inköpare, inköperska
შემუშავება utarbeta, upparbeta
შემუშავებული utarbetad
შემფასებელი bedömare
შემფუთავი packare, packerska
შემქმნელი skapare, skaparinna, skaperska
შემშინებელი skrämmare
შემჩნევა märka
შემცდენი förförare, förförerska
შემცველობა halt

შეკუმშული შემცველობა

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 171



შემცვლელი substitut, ställföreträdare,
ställföreträderska

შემცირება minska, förminska, nedtrappa,
reducera
minskning, reduktion

შემძლე duglig, duktig, kapabel
შემწვარი stekt
შემწყობი anpassningsbar, adaptiv
შენ du

dig
შენადნობი legering, legeringsmetall
შენაერთი förening

förband
შენაკადი biflod
შენანგრევი bräsch
შენარჩუნება behålla, bevara
შენატანი insats
შენაცვლება byta, ersätta, skifta, substituera
შენაცვლებადი ersättlig
შენაძენი anskaffning, köp
შენახვა behålla, bevara

lagra, gömma
försörja, underhålla

შენგრევა inbrott
შენება bygga

byggning
შენებური din, ditt
შენელება bromsa, sakta
შენელებული saktagående
შენი din, ditt
შენიღბვა maskera, kamouflera

maskering, kamouflage
შენიღბული maskerad
შენიშვნა anmärkning, anteckning, not
შენობა byggnad
შეპასუხება bestrida
შეპყრობა erövra, fånga
შერბილება mjukna
შერევა blanda, mixa

blanding
შერეკილი galen
შერეული blandad, sammanblandad,

uppblandad, oren
შერთვა gifta
შერიგება förlika, försona

förlikning, försoning
შერიფი sheriff
შერკინება sammanstötning
შერყევა skaka, skälva

skälvning, rysning
შერჩევა utvälja, selektera

selektion
შერჩეული vald, utvald

შერცხვენა skämma ut, vanära
შერცხვენილი skamfull, skamfylld, skamsen
შერწყმა sammanslå

sammanslagning, fusion
შერწყმული sammanslagen
შერჭობა sticka
შესაბამისად enligt
შესაბამისი motsvarande, respektive
შესაბამისობა enlighet, överensstämmelse
შესადარი jämförbar, jämförlig,

komparabel, kommensurabel
შესავალი inledning, introduktion

prolog
förspel
inledande

შესავლად inledningsvis
შესაკრები addend
შესამჩნევი märkbar, synbar, markant
შესანიშნავი härlig, briljant
შესართავი mynning
შესასვლელი ingång
შესატყვისი dithörande, adekvat, passande,

motsvarande
შესაფარი gömställe, ly
შესაფერისი lämplig, passande,

motsvarande
შესაძლებელი möjlig
შესაძლებლობა möjlighet
შესაძლო möjlig, eventuell, tänkbar
შესაძლოა kanske, möjligen, möjligvis
შესაძლოდ möjligen
შესახებ om
შესახვევი sväng
შესახლება inhysa, inkvartera, inlogera
შესახლებული inhyst
შესვენება vila, vilopaus, paus
შესვლა ingå
შესრულება framföra, fullborda, utföra,

uppfylla, utöva, exekvera
შესრულებადი realiserbar
შესრულებული genomförd, utförd
შესუნთქვა inandas, inhalera

inandning
შესუსტება försvaga
შესუსტებული försvagad
შესქელება tjockna
შესყიდვა inköp, uppköp
შესყიდული köpt
შესწავლა lära, studera
შესწავლილი utforskad

შემცვლელი შესწავლილი
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შესწორება korrigera, rätta, trimma,
justera
korrektion, korrigering,
rättelse, justering

შესწორებული redigerad, korrigerad
შეტაკება sammanstötning
შეტანა införa
შეტევა angripa, attackera, bestorma

anfall, angrepp, attack,
offensiv

შეტყობინება meddela, notifiera, anmäla
meddelande, besked,
notifikation, budskap

შეტყუება locka
შეუბრალებელი hänsynslös
შეუბღალავი fläckfri, fläcklös
შეუგნებლობა omedvetenhet
შეუგროვებელი osamlad
შეუდარებელი oförliknelig, makelös,

exempellös
შეუზღუდავი obegränsad, obunden,

restriktionsfri
შეუთავსებელი oförenlig
შეუთავსებლობა oförenlighet
შეუიარაღებელი obeväpnad, oväpnad
შეუკავებელი hämningslös
შეუკეთებადი oreparerbar
შეუკუმშავი okomprimerad,

osammantryckt
შეუმოკლებელი oavkortad, oabbrevierad
შეუმოწმებელი uprövad
შეუმუშავებელი outarbetad
შეუმჩნეველი obemärkt, omärkbar
შეუნელებელი oförsvagad
შეუნიღბავი omaskerad
შეუპოვარი djärv, dristig, modig, tapper
შეუპოვრობა dristighet, oräddhet
შეურაცხაობა otillräknelighet
შეურაცხი otillräknelig
შეურაცხმყოფელი ärekränkande
შეურაცხყოფა förnärma, kränka, ärekränka

förnärmelse, kränkning
შეურაცხყოფილი förnärmad
შეურიგებელი oförsonlig
შეურიგებლობა oförsonlighet
შეუსაბამო motsägande, motstridande,

oöverensstämmande
შეუსაბამობა motsägelse, diskrepans
შეუსრულებადი orealiserbar, ogenomförbar
შეუსრულებელი ogenomförbar, ogenomförlig,

ouppfyllelig
ogenomförd, ouppfylld

შეუსწავლელი outforskad

შეუსწორებელი oredigerad, okorrigerad
შეუფარავი odold, odäckad, obeslöjad,

ofördold, otäckt
შეუფერებელი opassande

oanständig, ovärdig
შეუფერებლად oanständigtvis
შეუფერებლობა oanständighet
შეუფერხებელი problemfri, oproblematisk
შეუფუთავი opackad
შეუქცევადი irreversibel
შეუქცევადობა irreversibilitet
შეუღებავი ofärgad
შეუღლება konjugera
შეუღლებული konjugerad
შეუღწევადი ogenomtränglig,

ogenomträngbar
შეუღწევადობა ogenomtränglighet
შეუშინებელი oförskräckt, oförskrämd
შეუჩერებელი hämningslös, oförhindrad
შეუცვლელი oersättlig
შეუცვლელობა oersättlighet
შეუძლებელი omöjlig, ogenomförbar,

ogenomförlig, ogörlig
შეუძლებლობა omöjlighet
შეუწყნარებელი oförsonlig
შეუწყნარებლობა oförsonlighet
შეუჭმელი oäten
შეუჭრელი oklippt
შეუხამებელი osamstämmig
შეუხამებლობა osamstämmighet
შეუხედავი ful, oskön, skönhetsfattig
შეფარდება förhållande
შეფარდებითი relativ
შეფარება hysa
შეფარული dold, fördold
შეფასება bedöma, evaluera, värdera,

uppskatta
bedömning, värdering,
uppskattning

შეფასებითი skönsmässig
შეფერება passa
შეფერილობა färgton
შეფერხება hindra, förhindra

hinder
შეფერხებული försenad
შეფი chef
შეფიქრიანება tänka, grubbla
შეფუთვა packa, inpacka
შეფუთული inpackad
შექმნა dana, skapa, bilda
შექმნილი skapad
შექცევადი inverterbar
შექცევადობა reversibilitet

შესწორება შექცევადობა
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შეღავათი förmån
შეღავათიანი fördelaktig, gynnande,

gynnsam
შეღებვა färga
შეღებილი färgad
შეღწევა genomtränga, penetrera
შეღწევადი genomtränglig
შეღწევადობა genomtränglighet,

permeabilitet,
genomträngningsförmåga,
penetrationsförmåga,
penetreringsförmåga

შეყვანა införa
შეყვარება förälska
შეყვარებული förälskad
შეყვარებულობა förälskelse
შეყოვნება paus
შეყოვნებული försenad
შეშა ved
შეშვება ge tillgång
შეშინება skrämma, förskräcka
შეშინებული rädd, förskräckt
შეშლილი galen, sinnesförvirrad
შეშლილობა galenskap
შეშფოთება bekymmer, farhåga
შეშფოთებული bekymrad, upprörd, ängslig
შეჩერება hejda, hindra, hålla, stoppa,

suspendera
შეჩერებული hindrad, förhindrad
შეჩვევა vänja
შეჩვეული vand
შეცდენა förföra

förförelse
შეცდომა fel, misstag, tabbe, blunder
შეცვა innehålla
შეცვლა ändra, förändra, byta, skifta
შეცვლილი förändrad
შეძახილი utrop
შეძენა skaffa, anskaffa
შეძენილი anskaffad
შეძლება kunna
შეძლებული besutten, bemedlad, förmögen
შეძლებულობა välgång, välstånd
შეწებება limma, sammanlimma,

sammanklistra
შეწვა steka
შეწინააღმდეგება motsäga
შეწირვა offra
შეწირულობა nådegåva, donation
შეწოვა absorbera

absorbering, absorption
შეწუხება plåga, oroa
შეწუხებული bekymrad, bekymmerfull

შეწყალება amnesti, benådning
შეწყვეტა sluta, avbryta
შეწყვილება parning
შეწყობა anpassa
შეჭმა äta
შეჭმული äten
შეჭრა klippa, trimma
შეხამება samköra, samordna

samkörning, samordning
შეხამებადი förenlig, kombinerbar
შეხამებული välanpassad, samordnad,

samstämd
შეხამებულობა samstämning
შეხება beröra, vidröra, röra

beröring
შეხედვა se, skåda, kika
შეხედულება syn, mening, ståndpunkt,

synpunkt, uppfattning
შეხვედრა möta, träffa

möte, träff
შეხვევა binda, packa
შეხვეული inpackad
შეხმატკბილება samstämma
შეხმატკბილებული välanpassad, samordnad,

samstämd
შეხსენება påminna

påminnelse
შეჯამება summera

sammanfatta
შეჯამებადი additiv
შეჯამებადობა additivitet
შეჯახება kollidera, krocka

kollision, sammanstötning
შეჯერება sammanfatta
შეჯერებული summarisk
შეჯვარება korsa
შეჯიბრი kamp, tävling, idrottstävling
შვაბრა mopp
შვება lättnad, lindring
შვებულება ferie, semester
შვედი svensk
შვედურენოვანი svenskspråkig
შვედური svensk
შვეიცარი dörrvakt, portvakt
შვეიცარიელი schweizare
შვეიცარიული schweizisk
შველა rädda

räddning
შველი rådjur
შვერილი spets
შვეულმფრენი helikopter
შვიდასი sjuhundra
შვიდდღიანი sjudagig, sjudags

შეღავათი შვიდდღიანი
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შვიდი sju
შვიდკუთხა sjuhörnig
შვიდკუთხედი sjuhörning
შვიდმაგი sjudubbel
შვიდნიშნა sjusiffrig
შვიდსაათიანი sjutimmars
შვიდსართულიანი sjuvånings
შვიდფერა sjufärgad
შვიდწლიანი sjuårig
შვიდჯერ sju gånger
შვიდჯერადი sjudubbel
შვილება adoptera

adoptering, adoption
შვილთაშვილი barnbarnsbarn
შვილი barn, dotter, son
შვილიშვილი barnbarn, dotterdotter,

dotterson, sondotter, sonson
შვინდი kornell
შვიტა fräken
შვრია havre
შთაბეჭდილება intryck
შთაგონება inspirera
შთაგონებული begeistrad
შთამაგონებელი inspirerande, uppmuntrande
შთამბეჭდავი magnifik, spektakulär
შთამგონებელი uppmuntrare
შთამომავალი ättling, efterkommare
შთამომავლობა eftersläkt
შთანთქმა absorbera

absorbering, absorption
შიგ inne
შიგადაშიგ ibland, glimtvis
შიგთავსი innehåll
შიგნეული innanmäte
შიგნიდან inifrån
შიგნით inne, innan
შიდა inre
შიდაპოლიტიკური inrikespolitisk
შიდსი aids
შიზოფრენია schizofreni
შიიტი shiamuslim, shiit
შიიტური shiamuslimsk, shiitisk
შიმპანზე schimpans, schimpansapa
შიმშერი svärdfisk
შიმშილი svält, hunger
შიმშილობა svälta, hungra
შინ hemma, inomhus

hem
შინა huslig
შინაარსი betydelse, innehåll,

betydelseinnehåll
შინაარსიანი innehållsrik, betydelserik,

innehållsfull, innehållsmättad

შინაარსობრივი innehållsmässig
შინაბერა gammal fröken, gammalpiga,

möjungfru, möpiga
შინაგანი inre
შინამოსამსახურე hembiträde, husjungfru,

tjänsteflicka, frökenjungfru,
frökenpiga

შინაპატიმრობა husarrest
შინაური tam
შინდაბრუნებული hemvänd
შინდისფერი blåröd, vinröd
შინისაკენ hem
შირბახტი sesam
შიფერი eternit, skiffer
შიფრი chiffer
შიშველი bar, naken, avklädd, blottad,

blottnaken
შიში fruktan, skrämsel, skräck
შიშინი fräs, fräsande
შიშისმომგვრელი skrämmande, avskräckande
შიშნარევი skräckblandad
შლაგბაუმი vägbom, spärrbom
შლანგი slang
შნო duglighet
შნოიანი duktig, duglig
შობა födelse

jul
შობადობა födelsetal, nativitet,

nativitetstal
შოვინიზმი chauvinism
შოვინისტი chauvinist
შოვინისტური chauvinistisk
შოვნა skaffa, framskaffa
შოთხვი hägg
შოკი chock
შოკირება chockera
შოკირებული chockerad
შოკისმომგვრელი chockerande, lamslående
შოკოლადი choklad
შოკოლადისფერი chokladbrun, chokladfärgad
შორეული fjärran, avlägsen, avsides,

bortre, fjärranliggande
შორი fjärran
შორიდან bortifrån, långtifrån,

fjärranfrån, fjärranifrån
შორის mellan, emellan, bland
შორისდებული interjektion, utropsord
შორს bort

långt
შორსმიმავალი lågtgående
შორსმჭვრეტელობა långsynthet
შორსმხედველი långsynt, hypermetropisk
შორსმხედველობა långsynthet, hypermetropi

შვიდი შორსმხედველობა
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შორტი kortbyxor
შოტლანდიელი skotte
შოტლანდიური skotsk
შოუ show
შოშია stare
შპალერი tapet
შპარგალკა fusklapp
შპრიცი spruta
შპროტი skarpsill
შრატი serum
შრე lager
შრიალი susa
შრიფტი skrift
შრომა arbeta

arbete
შრომატევადი arbetsintensiv,

arbetskraftsintensiv,
arbetskrävande

შრომითი arbetsmässig
შრომისმოყვარე arbetsam
შრომისმოყვარეობა arbetsamhet, arbetsiver,

arbetslust
შრომისუნარიანი arbetsduglig, arbetskunnig
შრომისუნარიანობა arbetsförmåga, arbetsduglighet
შრომისუუნარო arbetsoduglig,

arbetsoförmögen
შრომისუუნარობა arbetsoduglighet
შროშანა liljekonvalj
შროშანი lilja

stare
შტაბბინა huvudkvarter, ståndkvarter
შტაბი stab
შტამპი stämpel
შტანგა skivstång
შტატი delstat
შტატივი stativ
შტემპელი stämpel
შტერი fårskalle
შტო gren, kvist
შტორმი stormvind
შტოში tranbär
შტრიხკოდი streckkod
შტურმანი kartläsare, styrman
შტურმი angrepp, stormangrepp
შუა mellerst

mellan
შუააღმოსავლური mellanöstlig
შუაგული märg
შუადღე middag
შუაკაცი förmedlare
შუაკაცობა förmedling
შუალედი intervall
შუალედური mellanliggande

შუამავალი förhandlare, förmedlare,
mäklare, mäklarinna,
mäklerska

შუამავლობა förmedla, mäkla
შუანი bete
შუასაუკუნეობრივი medeltida
შუაღამე midnatt
შუაში mitt
შუაწერტილი mellanpunkt, medelpunkt
შუახნის medelålders
შუბი spjut
შუბისებრი spjutaktig, spjutformad,

spjutformig, spjutlik,
spjutliknande

შუბლი panna
შურდული slangbella
შური avund
შურიანი avundsjuk, missunnsam
შურისმაძიებელი hämndlysten, hämndtörst
შურისძიება hämnd, hämndaktion
შუქდიოდი lysdiod
შუქი ljus
შუქნიშანი trafikljus, trafikfyr
შუქტეხა refraktion
შუქურა fyr, fyrtorn
შუქფარი lampskärm
შუღლი fejd, fiendskap
შუშა glas
შუშხუნა mousserande
შუშხუნი moussera, mussera
შფოთვა ångest
შხამგარეული giftblandad
შხამი gift
შხამიანი giftig
შხამიანობა giftighet
შხამსაწინააღმდეგო motgift
შხაპი dusch
შხაპრი igelknopp
შხუნა skonert
ჩაბარება leverera

överlämna
överta

ჩაბნელება förmörka, mörklägga
mörkläggning

ჩაბნელებული mörk, mörklagd, förmörkad
ჩაგდება kasta
ჩაგვრა undertrycka

undertryckning
ჩადება investera
ჩადენა begå, bedriva
ჩადენილი begången
ჩადუნა träjon

შორტი ჩადუნა
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ჩავარდნა falla
förfalla
fall
tillbakagång

ჩავლება gripa
ჩავლილი förfluten, förgången
ჩაზნექილი inbuktad, konkav
ჩათვლა anse, tycka, medräkna
ჩათვლით inklusive
ჩათრევა inveckla
ჩაი te
ჩაიდანი kanna, tekanna, kittel, tekittel
ჩაკერვა insy
ჩაკეტვა stänga

låsa
ჩაკეტილი stängt

innesluten
ჩაკეტილობა inneslutenhet
ჩალა halm
ჩალაგამოვლებული besviken
ჩალაყვავილა blomvass
ჩალისფერი beige, beigefärgad,

halmfärgad, strågul
ჩამარხვა begrava
ჩამატება tillägga
ჩამიჩი russin, korint
ჩამოგდება störta
ჩამოვარდნა falla

fall
ჩამოთვლა lista, förteckna
ჩამოკიდება hänga
ჩამონათვალი lista, förteckning
ჩამონგრევა störta, haverera
ჩამორთმევა beslagta, konfiskera

beslag, konfiskation
ჩამორჩენა eftersläpa

eftersläpning
eftersläp

ჩამორჩენილი efterbliven
ჩამოსაკიდი klädhängare
ჩამოსაწერი kassabel
ჩამოსვლა ankomma, anlända,

hemkomma
ankomst, hemkomst

ჩამოსული ankommen
ჩამოსხმა hälla
ჩამოტანა bringa
ჩამოტვირთვა lossa
ჩამოფასება prisnedsättning
ჩამოქცევა rasa
ჩამოყალიბება bilda, dana, forma, utforma,

formulera
ჩამოყალიბებული färdigutvecklat

ჩამოყვანა bringa, hemföra
ჩამოცმა hängsla
ჩამოწერა kassera, nedskriva, utrangera,

avskriva
ჩამოხრჩობა hängning
ჩამრთველი strömbrytare
ჩამტარებელი arrangör, organisatör
ჩამქრალი slocknad
ჩამქრობი släckare, släckapparat,

släckningsapparat
ჩამჩა slev
ჩამწყვდევა fängsla
ჩამხრშობი ljuddämpare
ჩანართი inlägg, insats
ჩანასახი foster, embryo
ჩანაფიქრი tanke
ჩანაცვლება ersätta, substituera

ersättning
ჩანაცვლებადი ersättlig
ჩანაწერი not, anteckning
ჩანგალი gaffel
ჩანგლისებრი gaffelformad, gaffelformig
ჩანერგვა inplantera
ჩანთა väska, bag, pung, säck
ჩანიშვნა notera
ჩანჩქერი vattenfall
ჩარევა inblanda

inblandning, ingrepp,
intervention

ჩართვა inkludera, inkorporera,
involvera

ჩართული inkluderad
engagerad

ჩარიცხვა immatrikulera
immatrikulering

ჩარჩო ram, karm
ჩარჭობა sticka
ჩასადები fodral, slida
ჩასადენი ränna
ჩასასვლელი avstigning
ჩასაღილავი knapphål
ჩასაწვეთებელი pipett
ჩასახვა konception
ჩასახლებული inhyst
ჩასვლა ankomma, anlända
ჩასრიალება glida
ჩასუნთქვა andetag, inandning
ჩასუქებული frodig
ჩასხდომა ombordstigning
ჩასხმა hälla
ჩატარება arrangera
ჩატვირთვა inlasta
ჩატვირთული inlastad

ჩავარდნა ჩატვირთული
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ჩაუცმელი oklädd
ჩაუძირავი osänkbar
ჩაუხედავი aningslös
ჩაფიქრება tänka
ჩაფიქრებული tankfull, tankfylld
ჩაფლობა begrava
ჩაფხუტი hjälm
ჩაქრობა släcka
ჩაქუჩი hammare
ჩაქუჩისებრი hammarlik, hammarliknande
ჩაღრმავება fördjupning
ჩაშვება sänka
ჩაცივება trakassera
ჩაცმა klä, iklä
ჩაცმული klädd
ჩაცმულობა klädsel
ჩაძინება somna
ჩაძირვა sänka

sjunka
drunkna
förlisa

ჩაწებება inlimma
ჩაწერა notera, anteckna, nedteckna,

skriva ned
ჩაწვდომა fatta
ჩაწვეთება droppa, drypa
ჩაჭერა fånga, gripa
ჩახედული kunnig, sakkunnig
ჩახლართული invecklad

labyrintisk
ჩახმახი avtryckare
ჩახრახნა skruva
ჩახუტება omfamna
ჩახშობა kväsa, underkuva,

undertrycka
ჩაჯდომა knäböj
ჩეკი check
ჩელო cello, violoncell
ჩემი min, mitt
ჩემოდანი koffert, resväska
ჩემპიონატი mästerskap,

mästerskapstävling
ჩემპიონი mästare
ჩერნოგორიელი montenegrin
ჩერნოგორიული montenegrinsk
ჩერქეზი tjerkess
ჩერქეზული tjerkessisk
ჩექმა stövel
ჩეჩენი tjetjen
ჩეჩნური tjetjensk
ჩეხა hugga

hacka
ჩეხი tjeck

ჩეხურენოვანი tjeckiskspråkig
ჩეხური tjeckisk
ჩვარი klut
ჩვევა vana
ჩვენ vi

oss
ჩვენება visa, påvisa, påpeka

bevisa
visning

ჩვენებითი påpekande
ჩვენებური vår
ჩვენი vår
ჩვეულება sed, sedvana, sedvanerätt

konvention
ჩვეულებისამებრ vanligen, vanligtvis
ჩვეულებისდაგვარად vanligen, vanligtvis
ჩვეულებრივ vanligen, vanligtvis
ჩვეულებრივად vanligen, vanligtvis
ჩვეულებრივი vanlig, ordinär, konventionell

sedvanlig, habituell
ჩვეული vanlig
ჩვიდმეტი sjutton
ჩვიდმეტწლიანი sjuttonårig
ჩვილი dibarn, spädbarn, baby,

bröstbarn
ჩიბუხა beckasin
ჩივილი klaga
ჩითი kalikå
ჩინებული storartad
ჩინეთმცოდნე sinolog
ჩინეთმცოდნეობა sinologi
ჩინელი kines
ჩინური kinesisk
ჩიპი chip
ჩირაღდანი fackla
ჩირაღდნოსანი fackelbärare, facklabärare
ჩირი torkad frukt
ჩირქგროვა böld
ჩირქი var
ჩიტბატონა steglits
ჩიტი fågel

småfågel
ჩიქვი gärs
ჩიჩახვი kräva
ჩიხი återvändsgata

baklås
ჩლიქი hov
ჩლუნგი dum
ჩოგანბადე håv
ჩოგანი racket, tennisracket
ჩოგბურთელი tennisspelare, tennisspelerska
ჩოგბურთი tennis, tennisspel
ჩონჩხი benrangel, skelett

ჩაუცმელი ჩონჩხი
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ჩონჩხისებრი skelettaktig, skelettartad,
skelettformig, skelettlik,
skelettliknande

ჩორთი trav
ჩრდილი skugga
ჩრდილიანი skuggig, skuggrik, skuggfull
ჩრდილისებრი skuggaktig
ჩრდილო nordisk, nordlig
ჩრდილოამერიკელი nordamerikan,

nordamerikanare
ჩრდილოამერიკული nordamerikansk
ჩრდილოატლანტიკური nordatlantisk
ჩრდილოაფრიკელი nordafrikan
ჩრდილოაფრიკული nordafrikansk
ჩრდილოევროპელი nordeurope
ჩრდილოეთევროპული nordeuropeisk
ჩრდილოეთელი nordbo
ჩრდილოეთი nord, norr
ჩრდილოეთიდან norrifrån
ჩრდილოეთით norröver, nordpå, nordöver
ჩრდილოეთისკენ norröver, nordöver
ჩრდილოეთუკრაინული nordukrainsk
ჩრდილოეთშვედური nordsvensk
ჩრდილოეთში nordpå
ჩრდილოელი nordbo
ჩრდილოვანი skuggig
ჩრდილოკორეელი nordkorean
ჩრდილოკორეული nordkoreansk
ჩრდილოსკანდინავიური nordskandinavisk
ჩრჩილი nattfjäril
ჩუმი tyst
ჩურჩული viska

viskning
ჩუსტი toffel, toffelsko
ჩუტყვავილა vattkoppor, vattenkoppor
ჩუქება ge

donera
ჩქარა fort, snabbt
ჩქარი rask, snabb, snar, hastig
ჩქაროსნული snabbgående
ჩქმეტა nypa
ჩხვლეტა sticka
ჩხიკვი nötskrika
ჩხირი ätpinne
ჩხრეკა visitation, kroppsvisitation,

kroppsvisitering
ჩხუბი slåss

slagsmål
ჩხუბისთავი orosstiftare, bråkmakare
ცა himmel
ცათამბჯენი skyskrapa, skyskrapsbyggnad
ცალბორბლიანი enhjulig
ცალთვალა enögd

ცალი stycke
ცალკე separat
ცალკეული enskild, enstaka
ცალკუზა enpucklig
ცალლიანდაგიანი enspårig
ცალმხრივად ensidigt
ცალმხრივი ensidig, envägs, unilateral
ცალობით styckevis, styckvis
ცალსასწორი fjädervåg
ცალსახა entydig
ცალსახად bestämt
ცალსახობა entydighet
ცალფეხა enbent
ცალყურა enörad
ცალხელა enarmad, enarmig
ცამეტი tretton
ცამეტწლიანი trettonårig
ცარიელი blank

tom
ცარცი krita
ცარცისებრი kritaktig, kritartad
ცაცია vänsterhänt
ცაცხვი lind
ცახცახი darra
ცბიერება finurlighet
ცბიერი finurlig, listig, slug
ცდა försöka, pröva

försök, prov, experiment
ცდომილება mätfel, mätningsfel
ცდუნება fresta

frestelse, förförelse
ცეზიუმი cesium
ცეკვა dansa

dans
ცელი lie
ცელიბატი celibat
ცელოფანი plast
ცელსიუსი celsius
ცელულოზა cellulosa
ცელულოზისებრი cellulosaartad
ცემა slå
ცემენტი cement
ცემინება nysa
ცენზორი censor
ცენზურა censur
ცენტი cent
ცენტნერი centner, dubbelcentner
ცენტნერიანი centnertung
ცენტრალიზაცია centralisering, centralisation
ცენტრალიზება centralisera
ცენტრალიზებული centraliserad
ცენტრალურევროპული centraleuropeisk
ცენტრალური central

ჩონჩხისებრი ცენტრალური
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ცენტრი mittpunkt, medelpunkt,
center, centrum

ცენტრიდანული centrifugal
ცენტრირება centrera
ცენტრისკენული centripetal
ცენტრიფუგა centrifug
ცერებრალური cerebral
ცერებროსპინალური cerebrospinal
ცერემონია ceremoni
ცერი tumme
ცერიუმი cerium
ცერცველა vicker
ცეცი fångarm, tentakel, känselspröt
ცეცხლგამძლე brandfast, brandsäker, eldfast,

eldbeständig, eldsäker,
flamsäker, flammehärd

ცეცხლგამძლეობა eldbeständighet, eldfasthet
ცეცხლთაყვანისმცემელი elddyrkare
ცეცხლთაყვანისმცემლობა elddyrkan
ცეცხლი eld, brasa, bål, fyr, flamma
ცეცხლისმფრქვეველი eldsprutande
ცეცხლისფერი brandröd, eldröd, eldfärgad
ცეცხლმოდებული brandhärjad
ცეცხლმფრქვევი eldkastare
ცეცხლოვანი eldig, eldfull, flammig
ცეცხლსაქრობი brandsläckare
ცეცხლსაშიში brandfarlig, eldfarlig
ცეცხლსაშიშროება brandfara, brandfarlighet,

eldfara, eldfarlighet
ცეცხლფარეში eldare
ცეცხლწაკიდებული antänd
ცეცხლწაუკიდებელი oantänd
ცვალებადი föränderlig, varierande
ცვალებადობა föränderlighet
ცვარი dagg
ცვეთა slitage
ცვენა falla

fall
ცვილი vax
ცვლა byta, skifta, förändra

skifte
förändring

ცვლადი föränderlig, variabel,
varierbar, växlande

ცვლილება ändring, förändring
ცვრიანა sileshår
ცვრიანი daggbefuktad, daggfuktad,

daggfull, daggfylld, daggig,
daggvåt

ციანეა brännmanet
ციანი cyan
ციანიდი cyanid
ციანმჟავა blåsyra

ციანწყალბადი blåsyra
ციგა släde
ციგურა skridsko
ციგურები skridskopar
ციებცხელება frossfeber
ცივი kall, kylig

känslolös
ცივილიზაცია civilisation
ცივილიზებული civiliserad
ცივსისხლიანი kallblodig

växelvarm
ცივსისხლიანობა kallblodighet
ციკლამენი cyklamen, alpviol
ციკლი cykel
ციკლონი cyklon
ციკლოპი cyklop
ციკლური cyklisk
ცილა protein
ცილინდრი cylinder
ცილინდრული cylinderformig, cylindrisk,

cylinderformad, cylinderlik
ცილისმწამებელი baktalare, baktalerska
ცილისწამება baktaleri
ციმბირელი sibirier
ციმბირული sibirsk, sibirisk
ციმორი sandkrypare
ციმციმა blinkljus, blixtljus
ციმციმი blinka, blixtra, glimta, glittra,

skimmra
blink, glitter, skimmer

ცინიზმი cynism
ცინიკოსი cyniker
ცინიკური cynisk
ცირკი cirkus
ცირკისებური cirkusliknande
ცირკულარული cirkulär, cirkularisk
ცირკულაცია cirkulation
ცირკულირება cirkulera
ცირცელი rönn
ცისანა förgätmigej
ცისარტყელა regnbåge
ცისარტყელოვანი regnbågsfärgad
ცისტერნა cistern
ცისტიტი blåskatarr
ცისტოსკოპი cystoskop
ცისტოსკოპია cystoskopi
ცისფერთვალება blåögd, blåögig
ცისფერი himmelsblå, himmelsfärgad,

ljusblå
ციტადელი citadell
ციტატა citat
ციტირება citera
ციტირებული citerad

ცენტრი ციტირებული
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ციტოგენეტიკა cytogenetik
ციტოლოგია cytologi
ციტოლოგიური cytologisk
ციტოპლაზმა cytoplasma
ციტრუსი citrus, citrusfrukt
ციური himmelsk
ციფერბლატი urtavla
ციფრი siffra
ციფრული digital
ციყვი ekorre
ციცაბო brant
ციცარი pärlhöna
ციცინათელა eldfluga
ციხე fängelse
ცნება begrepp
ცნობა känna, igenkänna

igenkänning
ცნობარი handbok, uppslagsbok
ცნობიერება medvetande
ცნობიერი medveten
ცნობილი känd

berömd, famös, gloriös,
ryktbar

ცნობისმოყვარე frågvis, nyfiken, skådelysten
ცნობისმოყვარეობა nyfikenhet
ცოდვა synd
ცოდვილი syndig, syndfull

syndare, syndarinna,
synderska

ცოდნა känna, veta, kunna
kunskap, vetskap

ცოდნასმოწყურებული lärolysten
ცოლი fru, hustru, maka
ცოლიანი gift
ცომი deg
ცოტა få, lite, knappt
ცოტაოდენი lite grann, aning
ცოფი rabies, vattuskräck, hydrofobi
ცოცვა kräla, kravla, krypa
ცოცია nötväcka
ცოცხალი levande, livlig

vaken
ცოცხანა järnört, järnörtväxt
ცოცხი kvast
ცოცხმაგარა kattsvans, fackelblomster
ცოცხობა järnört, järnörtväxt
ცრა dugga
ცრემლდენა tårflöde
ცრემლებიანი tårig, tårefylld
ცრემლი tår, tårvätska
ცრემლიანი tårig, tårefylld, tårad, tårfylld
ცრემლმომდგარი gråtfärdig
ცრემლმორეული gråtfärdig

ცრემლნარევი tårig
ცრუ osann, lögnaktig
ცრუინფორმაცია fel information
ცრუმორწმუნე fördomsfull, fördomsfylld
ცრუმორწმუნეობა fördomsfullhet
ცრუმოწმე menedare, lögnvittne
ცრურწმენა fördom
ცრუჩვენება mened, lögnvittnesbörd
ცუგა jycke
ცუდად illa
ცუდი dålig, elak, ful, stygg
ცულნისკარტა tofslunne
ცუნამი tsunami
ცურვა simma

flyta
segla

ცურვისუნარიანი simkunnig
ცურვისუნარიანობა simkunnighet
ცური juver
ცქერა skåda, glo, kika
ცქვიტი vaksam
ცხადად tydligtvis
ცხადი klar, tydlig, uppenbar
ცხადყოფა förklara, förtydliga, klargöra,

klarlägga, klarna, uppklara
förklaring

ცხავი såll
ცხარე kryddad
ცხედარი lik
ცხელი het, varm
ცხენბურთელი polospelare
ცხენბურთი hästpolo, polo
ცხენი häst
ცხენირემი älg
ცხენისკუდა binka
ცხენისწაბლა hästkastanj, hästekastanje
ცხენოსნობა hästsport
ცხვარი bagge, får
ცხვირაწეული stolt
ცხვირი nos, näsa
ცხვირისატეხელა adonis
ცხვირისმიერი nasal
ცხვირსახოცი näsduk, lommeduk, näseduk
ცხვირჩამოშვებული hopplös
ცხიმი fett
ცხიმიანი fet, fetthaltig
ცხობა baka
ცხოველი best, djur
ცხოველისმაგვარი bestialisk, djurisk
ცხოველური djurisk, bestaktig, bestialisk,

djuraktig, djurartad, djurlik,
djurliknande
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ცხოვრება bo
leva
liv, livstid

ცხოვრებისეული livsmässig
ცხრა nio
ცხრაასი niohundra
ცხრაგვერდა niokantig
ცხრადღიანი niodagars
ცხრაკუთხა niohörnig
ცხრაკუთხედი niohörning
ცხრამაგი niodubbel, niofaldig
ცხრამეტი nitton
ცხრამეტწლიანი nittonårig
ცხრანიშნა niosiffrig
ცხრასაათიანი niotimmars
ცხრასართულიანი niovånings
ცხრატყავა kaprifol
ცხრაწლიანი nioårig
ცხრაჯერ nio gånger
ცხრილი tabell

schema
ცხრილური tabellformig
ძაბვა spänning
ძაბრი tratt, kökstratt
ძაგძაგი darra
ძალა kraft, styrka, makt
ძალადაკარგული ogiltig
ძალადობა våld, tvång
ძალადობრივი våldsam

tvångsmässig
ძალადური våldsam
ძალაუნებური oöverlagd
ძალაუფლება makt
ძალაყინი bräckjärn
ძალგამოცლილი försvagad, kraftlös, maktlös,

vanmäktig
ძალდატანება tvång
ძალდატანილი tvångsmässig
ძალდაუტანელი otvungen, tvånglös, tvångslös
ძალდაუტანლობა otvungenhet
ძალებდაშრეტილი försvagad, kraftlös, maktlös,

vanmäktig
ძალზე ganska
ძალიან alltför
ძალისმიერი våldsam

tvångsmässig
ძალისხმევა strävan, ansträngning
ძალოსანი tyngdlyftare
ძალოსნობა tyngdlyftning
ძალწირი kraftlinje
ძარა kaross
ძარღვი åder

ძარცვა råna, röva, plundra
rån, röveri, plundring

ძაფი tråd
garn

ძაფისებრი trådaktig, trådartad,
trådformad, trådformig,
trådlik, trådliknande

ძაღლი hund
ძაღლისენა hundtunga
ძაღლისკბილა hundetand
ძაღლმაყვალა blåhallon
ძაღლსაშენი hundgård, hundkennel
ძაღლყურძენა känguruäpple

nattskatta
ძახველი olvon, skogsolvon,

snöbollsbuske
ძახილი kalla, ropa
ძე son
ძებნა söka, leta, efterlysa, eftersöka

sök
ძეგლი minnesmärke, minnesvård,

monument
ძელი bjälke
ძერა glada
ძერაბოტი ormörn
ძეწკვი halskedja
ძეხვი salami
ძვალი ben
ძველად förr, tidigare
ძველბალტიკური urbaltisk
ძველბერძნული forngrekisk
ძველბრიტანული urbritisk
ძველგერმანული urgermansk
ძველდანიური gammaldansk, forndansk
ძველებური gammal, uråldrig
ძველეგვიპტური uregyptisk, fornegyptisk
ძველევროპული gammaleuropeisk
ძველთაძველი uråldrig, gammalgammal
ძველი gammal, uråldrig
ძველინდოევროპული urindoeuropeisk
ძველისლანდიური gammalisländsk, fornisländsk
ძველისძველი uråldrig
ძველნორვეგიული fornnorsk
ძველპორტუგალიური urportugisisk
ძველრომაული gammalromersk
ძველრუსული gammalrysk
ძველსკანდინავიური norrön, fornnordisk,

urnordisk, gammalnordisk,
fornskandinavisk

ძველსლავური urslavisk, fornslavisk
ძველსპარსული gammalpersisk, fornpersisk
ძველფრანგული fornfransk
ძველქრისტიანული fornkristlig, gammalkristlig

ცხოვრება ძველქრისტიანული

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 182



ძველშვედური gammalsvensk, fornsvensk
ძვირადღირებული dyr, kostbar
ძვირი dyr
ძვირფასეულობა dyrgrip
ძვირფასი dyr, kostbar, värdefull

kär
ძვრა förskjutning
ძიება söka, leta, efterlysa, eftersöka

sök
ძილგუდა sjusovare
ძილი sova

sömn
ძილიანობა dåsighet, sömnighet
ძილისგუდა sjusovare
ძირბუკა stensopp
ძირი botten

sula
ძირითადად huvudsakligen, övervägande
ძირითადი huvudsaklig

grundläggande
ძირკვი stubbe
ძირს ned, ner
ძირფესვიანად sönder
ძირძველი uråldrig
ძიუდო judo
ძიძა dagmamma
ძლევამოსილება allmakt, omnipotens
ძლევამოსილი väldig, mäktig, allsmäktig,

omnipotent
ძლიერ alltför, ganska
ძლიერი kraftig, mäktig, stark
ძლიერმოქმედი starkverkande
ძლივს knappt
ძმა bror, broder
ძმათამკვლელი brodermördare, broderdråpare
ძმარვა halsbränna
ძმარი vinäger, ättika
ძმარმჟავა ättiksyra
ძმისწული nevö
ძმიშვილი brorsbarn, brorsdotter,

brorson
ძმობა broderskap
ძმობილი fosterbroder, blodsbroder
ძმური broderlig
ძნელად svårt
ძნელი hård, svår, vansklig
ძოწი granatsten, granatmineral
ძრავა motor
ძრავიანი motorisk
ძროხა ko
ძუ hona
ძუა tagel, tagelhår, hästetagel
ძუკნა hynda, tik

ძუნწი girig
ძუძუ patte
ძუძუმწოვარი däggdjur
ძუძუსთავი bröstvårta
წაბილწვა kränkning
წაბლი kastanje
წაბლისფერთვალება brunögd
წაბლისფერთმიანი kastanjehårad
წაბლისფერი kastanjebrun, kastanjefärgad
წაგება tappa, förlora
წაგებული tappad, förlorad
წაგრძელება förlänga

förlängning
წადილი lust, begär, trängtan
წავი utter
წაკითხვა läsa
წაკითხვადი läsbar, läslig
წაკითხული läst
წალიკა pilört, bitterpilört,

jungfrubrodd, jungfrutvål,
jungfrutvålsgräs

წამალი medicin, läkemedel
წამახალისებელი uppmuntrande
წამგებიანი olönsam, ofördelaktig,

förlustbringande
წამება plåga, tortera
წამებული trosvittne, martyr,

martyrerska
წამზომი stoppur, sekundmätare
წამი sekund

stund, ögonblick
წამიერი ögonblicklig
წამკიდებელი anstiftare
წამომწყები upphovsman, grundare,

anstiftare, igångsättare
წამოღება hämta
წამოწოლილი liggande
წამოწყება igångsätta

igångsättning
წამოწყებული igångsatt
წამყვანი ledande

presentatör
programledare

წამწამი ögonhår
წანაცვლება förskjutning
წანწალი vandra
წარბი ögonbryn
წარგზავნა sända
წარდგენა introducera, presentera

nominera
წართმევა beröva, fråntaga, ta ifrån
წართმეული berövad
წარმავალი flyktig, förgänglig

ძველშვედური წარმავალი
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წარმავლობა förgänglighet
წარმართვა vägleda, inrikta, ge viss

riktning
წარმატება lycka
წარმატებამიღწეული framgångsrik, lycklig,

vällyckad
წარმატებული framgångsrik, framgångsfull,

lycklig, vällyckad
წარმდგენი förevisare
წარმოდგენა framställa

föreställning
uppfatta
uppfattning
presentera
presentation

წარმოდგენილი föreslagen
წარმოება producera, fabricera, tillverka

produktion, fabrikation,
tillverkning

წარმოებადი differentierbar
წარმოებადობა differentierbarhet
წარმოებული derivata
წარმოთქმა säga
წარმოთქმული sagd
წარმომადგენელი representant, talesman,

talman, talesperson,
taleskvinna

წარმომადგენლობა representation
წარმომადგენლობითი representativ
წარმომავლობა upprinnelse, härkomst,

ursprung
წარმომდგენი förevisare, föreviserska
წარმონაქმნი formering
წარმოსადგენი tänkbar
წარმოსახვა inbillning
წარმოსახვითი imaginär, overklig
წარმოსახული inbillad
წარმოუდგენელი otänkbar
წარმოქმნა uppstå

dana
წარმოშობა upprinnelse, härkomst,

ursprung
წარმოჩენა framvisa
წარმტაცი bedårande, betagande,

charmant, charmerande,
charmfull

წარსული preteritum
förfluten

წარუვალი oförgänglig
წარუვალობა oförgänglighet
წარუმატებელი misslyckad
წარუმატებლობა olycka, nederlag

წარღვნა översvämning,
översvämningskatastrof

წარჩინებული utmärkt
წარწერა inskrift, påskrift, inskription,

skylt
წასვლა gå

avgå
avgång, avfärd

წასული hänfaren
წაუგებელი oövervinnelig

oförlorad
წაუკითხავი oläst
წაუკითხვადი oläsbar, oläslig
წაულა flodiller
წაქეზება uppfordra

uppfordring
წაქცევა fälla, välta
წაღება hämta, ta
წაყენება utnämna, nominera

utnämning
წაყვანა föra
წაშლა radera, utradera
წაშლილი raderat
წაწვეტება spetsa
წახალისება uppfordra

uppfordring
წებო lim
წებოვანი klibbig
წევა dra
წევრი medlem, ledamot
წევრობა medlemskap
წელთაღრიცხვა tideräkning
წელი år

midja, liv
korsrygg

წელიწადი år
წელს i år
წერა skriva

skrivning
წერაქვი hacka
წერილი brev
წერილობითი skriftlig
წერო trana
წეროტურფა jungfrutrana
წერტილი punkt

prick
წერწა kaprifol
წესდება förordning
წესი regel
წესიერად anständigtvis
წესიერება ärlighet, ärbarhet
წესიერი ordentlig, snäll, anständig
წესრიგი disciplin

წარმავლობა წესრიგი
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წვა bränna
brinna

წვალება mobba, plåga
mobbing

წვევამდელი rekryt
წვეთა droppa, drypa
წვეთი droppe
წველა mjölka

mjölkning
წვენი juice, saft
წვერგაპარსული rakad
წვერგაუპარსავი orakad
წვერებიანი skäggig
წვერი skägg

spets
წვერიანი skäggig, skäggbeprydd,

skäggbevuxen
წვერმოშვებული skäggig, skäggbeprydd,

skäggbevuxen
წვერო topp
წვეტი spets, törne
წვეტიანი spetsad, spetsig, spetsaktig
წვეულება bjudning, fest
წვივი skenben
წვიმა regn
წვიმიანი regnrik
წვლილი bidrag, insats, kontribution
წვნა fläta
წვნიანი saftig, saftrik, saftfull, saftfylld
წვრთნა träna, instruera, dressera

träning, instruktion, dressyr
წვრილზოლება småstrimmig
წვრილზოლებიანი smalstrimmig
წვრილი smal, tunn

fin
წვრილლაქებიანი småfläckig
წვრილმადიდი mikroskop
წვრილმანი bagatell, småting
წვრილმარცვლიანი finkornig
წვრილნისკარტა smalnäbbad
წვრილფეხა smalbent, smalfotad
წვრილყელიანი smalhalsad, smalhalsig
წვრილხელება smalarmad
წიაღისეული fossil
წიბო kant
წიგნაკი häfte, broschyr
წიგნთსაცავი boklager
წიგნი bok
წიგნიერება boklärdom
წიგნიერი boklärd
წივილი skrika
წივწივა mes
წითელა mässling, mässlingssjukdom

წითელზოლებიანი rödstrimmig
წითელთავა rödhövdad
წითელთმიანი rödhårad
წითელი röd
წითელკანიანი rödhudad
წითელკუდა rödstjärtad, rödstjärtig,

rödsvansad
წითელლაქებიანი rödfläckad, rödfläckig
წითელლოყებიანი rödkindad
წითელმკერდა rödbröstad
წითელქუდა rödluvan
წითელცხვირა rödnäsig
წითელწვერა rödskäggig
წითურთმიანი rödhårad
წითური rödhårig, rödblond, rödhårad
წითურწვერა rödskäggig
წილადი bråk
წილი andel
წინ förut

fram
წინა förra

främre, främst
წინააღმდეგ mot
წინააღმდეგი motståndare
წინააღმდეგობა motstånd

motsägelse, kontrovers,
kontradiktion

წინააღმდეგობრივი motsägande, motsägelsefull,
motstridig, motstridande,
kontroversiell, kontradiktorisk

წინაგული förmak
წინადადება sats

förslag, erbjudande
წინათ förut
წინათგანწყობა förhandsinställning
წინათგრძნობა förväntan
წინაინდუსტრიული förindustriell
წინაისტორია förhistoria
წინაისტორიული förhistorisk, prehistorisk
წინამდებარე förhandenvarande
წინამენსტრუალური premenstruell
წინამორბედი föregångare, förlöpare,

förutgående
წინამძღვარი ledare, hövding
წინამხარი underarm
წინანდელი tidigare
წინაპარი förfader
წინაპირობა betingelse, förutsättning
წინასამშობიარო prenatal
წინასიტყვაობა förord
წინასწარ i förväg
წინასწარგანზრახული målinriktad
წინასწარი preliminär

წვა წინასწარი
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წინასწარმეტყველება förutsäga, spå
förutsägelse, spådom,
spådomshandling

წინასწარმეტყველებადი förutsägbar
წინასწარმეტყველი spåman, profet
წინასწარმეტყველური profetisk
წინასწარჭვრეტა förutseelse
წინასწარხედვა förutseelse
წინასწარხილვა förutseelse
წინაქრისტიანული förkristlig
წინაღობა motstånd, resistans
წინაშე före
წინდა socka
წინდაუხედავად oförsiktigtvis
წინდაუხედავი oförsiktig, obetänksam
წინდაუხედაობა oförsiktighet, obetänksamhet
წინდაცვეთა omskära

omskärelse
წინდახედული försiktig, långsiktig,

omtänksam
წინდახედულობა försiktighet
წინდებული preposition
წინიდან framifrån
წინკარი förstuga, förstugokammare
წინმსწრები förutgående
წინსართი prefix, förstavelse
წინსაფარი förkläde
წინსვლა framgång, framsteg
წინწკლებიანი fläckig, fläckfull
წირთხლი tröskel, dörrtröskel
წირი linje, kurva
წისქვილი kvarn
წიფელი bok
წიწაკა paprika, peppar
წიწვი barr
წიწიბურა bovete
წიწილა kyckling
წიწკანა mes
წიხლი häl
წკრიალა klingande
წლისთავი årsdag
წლიური årlig, annuell
წლობით årvis
წლოვანება ålder
წმენდა rena, rensa
წმინდა helig

ren
წმინდანი helgon
წმინდასისხლიანი fullblods, fullblodig
წნევა tryck

blodtryck
წნევაგამძლე tryckfast
წნეხა trycka

წნეხი press
წნული flätverk
წოდება titel, rang, tjänstegrad
წოვა suga
წოლა ligga
წოლჭიმი bänkpress
წონა vikt
წონასწორობა jämnvikt, jämvikt, balans
წრე cirkel

ring
krets

წრედი krets
წრეწირი cirkel, kretslinje
წრიპინა skrikande
წრიპინი skrika
წრიულად cirkelvis, kretsvis
წრიული cirkelformig, cirkelformad,

cirkellik, cirkelkretsig,
kretsformig

წრიულობა cirkelformighet
წრუწუნა mus, möss
წრფე linje
წრფივი linjär
წუთი minut

stund
წუთიერი ögonblicklig

minutlång
წუთისოფელი jordeliv, livstid
წუნდაუდებელი oklanderlig, prickfri
წუნდაუდებლობა oklanderlighet
წუნი defekt, fel
წუნიანი bristfällig
წურბელა igel
წუხილი bekymmer, farhåga
წყალბადი väte, hydrogen
წყალბურთელი vattenpolospelare
წყალბურთი vattenpolo
წყალგამყოფი vattendelare
წყალგამძლე vattenbeständig, vattentålig,

vattentät
წყალგაუმტარი vattentät, vattenbeständig,

vattentålig
წყალგაყვანილობა vattenledningsnät
წყალდიდობა översvämning
წყალი vatten
წყალმომარაგება vattenförsörjning,

vattentillförsel
წყალმცენარე alg, sjöplanta
წყალნაწყენი mjölke
წყალობა gynna
წყალსადენი vattenledning
წყალსატარი akvedukt
წყალსაღებავი vattenfärg, akvarellfärg

წინასწარმეტყველება წყალსაღებავი
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წყალსაცავი vattenreservoar,
vattenbassäng, vattenmagasin

წყალქვეშ under vatten
წყალქვეშა undervattens, subakvatisk
წყალწაღებული hopplös
წყალწყალა sädesärla, linärla
წყალხმელეთა landlevande
წყარო källa
წყევლა förbannelse
წყენა förnärmelse
წყენინება förnärma
წყეული förbannad, jävlig
წყვდიადი mörker, beckmörker
წყვეტა diskontinuitet
წყვეტილი diskontinuerlig
წყვილი par
წყვილჩლიქოსანი partåig
წყლისქვეშა undersjöisk
წყლული kronisk sår
წყნარი tyst, lugn, stilla

fredlig
წყობა ordning
წყობილება ordning
წყრომთეთრა snöuggla
წყურვილი törst

begär
ჭა brunn
ჭაბუკი yngling
ჭაბურღილი brunn
ჭადარი platan
ჭადრაკი schack, schackspel
ჭავლი stråle, strömlinje
ჭაკი sto
ჭალა lund
ჭამა äta

mål, måltid
ჭანჭიკი skruv
ჭანჭიკისებრი skruvformad, skruvformig
ჭანჭყატი benved
ჭაობი myr
ჭარბი överflödig
ჭარბწარმოება överproduktion,

överskottsproduktion
ჭარლი isfågel
ჭარხალი rödbeta
ჭაღარა gråhårig

gråhår
ჭაღარაშერეული gråaktig
ჭაღი ljuskrona, lampkrona
ჭაშნიკი smakprov
ჭაჭა druvbrännvin
ჭდე märke
ჭედვა smida

ჭენება galoppera
galopp

ჭერა fångst
ჭერამი aprikos, aprikosträd
ჭერეხი asp
ჭერი tak
ჭეშმარიტება sanning
ჭეშმარიტი äkta, sann
ჭვავი råg
ჭვარტლი sot
ჭვინტა gråsiska
ჭვინტაკა järnsparv
ჭვრეტა titta
ჭია mask
ჭიამაია nyckelpiga
ჭიანჭველა myra
ჭიანჭველაჭამია myrslok
ჭიანჭველმჟავა myrsyra
ჭიდაობა brottning
ჭივჭავი grönsiska
ჭიკარტი häftstift
ჭიკჭიკი kvittra

kvitter, fågelkvittring
ჭილი tågväxt
ჭილყვავი råka
ჭინჭარი nässla, brännässla
ჭინჭრაქა gärdsmyg
ჭიპი navel
ჭიპისებრი navelformig
ჭიპლარი navelsträng
ჭირვეული kapriciös
ჭირვეულობა nyck
ჭირი pest
ჭიქა glas, kopp

pokal
ჭიშკარი port
ჭკა kaja
ჭკვიანი vettig, förnuftig, förståndig,

klok
ჭკნობა vissna
ჭკუა vett, förnuft
ჭკუადაკარგული vettlös
ჭკუამახვილი skarpsinnad, skarpsinnig,

skarptänkt
ჭკუასუსტი dumbom, dummerjöns
ჭლექი tuberkulos
ჭმევა mata, bespisa
ჭნავი rönn, rönnbär
ჭოგრი kikare
ჭოკი stav
ჭორაობა sladdra, skvallra

sladder, skvaller

წყალსაცავი ჭორაობა
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ჭორი sladder, skvaller,
sladderhistoria,
skvallerhistoria

ჭორიკანა pratsjuk, sladdersjuk,
sladdrare, skvallare,
skvallermänniska,
skvallerbärare,
skvallerspridare,
skvallerbärerska, skvallerdam,
skvallerkona, skvallerkäring,
skvallerspriderska, skvallertös,
sladderkäring, sladdermakare,
sladdermakerska, sladdrerska

ჭორფლი fräkne
ჭოტი minervauggla, kyrkuggla
ჭრა hacka

klippa, saxa
skära

ჭრელა brokbagge
ჭრელი fläckig, fläckfull
ჭრელტყავა tigeriller
ჭრილი snitt
ჭრილობა sår, skada
ჭრიჭინა syrsa
ჭუპრი puppa, fjärilspuppa
ჭურვი projektil
ჭურჭელი kärl
ჭუჭრუტანა nyckelhål, titthål
ჭუჭყი smuts
ჭუჭყიანი smutsig, smutsad, smutsfylld
ჭყანტა kabbeleka, kabbeleksört
ჭყინპო dvärgbeckasin
ხავერდა sammetsblomster
ხავერდი sammet
ხავერდოვანი sammetslen, sammetartad,

sammetsaktig, sammetslik,
sammetsliknande,
sammetsmjuk

ხავერდოვნება sammetsaktighet,
sammetsmjukhet

ხავსი mossa
ხავსიანი mossfull, mossfylld, mosstäckt,

mossbetäckt, mossbevuxen
ხავსმოკიდებული mosstäckt, mossbetäckt,

mossbevuxen
ხავსმოჭიდებული desperat
ხაზგასმა understryka
ხაზგასმული understucken
ხაზვა teckna, rita
ხაზი linje
ხაზინა statskassa
ხაზინადარი skattmästare, skattmästarinna
ხალათი morgonrock, badrock

ხალვა helva
ხალი födelsemärke, leverfläck
ხალისი livsglädje, levnadsglädje
ხალისიანი livlig, livsglad, munter
ხალიჩა matta
ხალტურა fusk
ხალხი folk
ხალხმრავალი folksam
ხალხმრავლობა folksamhet
ხალხური folklig
ხამანწკა ostron
ხამხამი blinka
ხანა epok, period, tidsålder,

tidsepok
ხანგრძლივვადიანი långvarig, långsiktig
ხანგრძლივი varaktig, livslång, långvarig
ხანგრძლივობა varaktighet
ხანდაზმული äldre, åldrig
ხანდაზმულობა ålderdom
ხანდახან ibland, stundom
ხანი khan
ხანმოკლე kortvarig
ხანშიშესული äldre, åldrig
ხანძარგამძლე brandhärdig
ხანძარი brand, eldsvåda
ხანძარსაშიში brandfarlig, eldfarlig
ხანძარსაშიშროება brandfara
ხანჯალი dolk
ხანჯლისებრი dolklik, dolkformad
ხარაზი skomakare
ხარბი girig
ხარვეზი fel, defekt
ხარვერძი myskoxe
ხარზა gulstrupig mård
ხარი oxe, tjur
ხარირემი råbock
ხარისვარდა muskatellsalvia
ხარისფაშვა murkla
ხარისჩლიქა hasselört
ხარისხი kvalitet

grad, potens
ხარისხიანი högvärdig
ხარისხობრივი kvalitetsmässig
ხარკი tribut
ხარნუყა flockfibbla
ხარშვა koka
ხარხარი gapskratta
ხარჯვა förbruka

förbruk
ხარჯვითი kostnadsmässig
ხარჯთაღრიცხვა räkenskap, kostnadsberäkning,

kostnadskalkyl,
kostnadsräkning

ჭორი ხარჯთაღრიცხვა
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ხარჯი kostnad, utgift
ხარჯიანი kostnadskrävande
ხასა frilla, älskarinna
ხასიათგაფუჭებული nedstämd
ხასიათი karaktär
ხატვა teckna, måla
ხატი ikon
ხაფანგი fälla, djurefälle
ხაჭო ostmassa, kvarg
ხახა gap, käft
ხახამა stenbär, jungfrubär,

jungfrubärsreva, stenhallon
ხახვთესლა strandlysing, videört
ხახვი lök

purjolök
ხახუნი friktion
ხბო kalv
ხბოშუბლა korsört
ხდომილება händelse
ხე träd

trä
ხედვა syn, vision
ხედი utsikt, vy
ხევი dalföre
ხეზი spagat
ხეიბარი lemlästad
ხეივანი alle, lövgång, trädalle
ხეკაკუნა svartspett
ხელახლა igen
ხელბარგი handbagage
ხელბორკილები handbojor, handjärn
ხელბურთელი handbollsspelare
ხელბურთი handboll, handbollspel
ხელგაშლილი givmild, generös
ხელთათმანი handske
ხელი hand, arm

handstil
ხელისგული handflata
ხელისუფალი regerare, regererska
ხელისუფლება regering
ხელკეტი batong
ხელმარცხნივ till vänster
ხელმარჯვე fingerfärdig
ხელმარჯვნივ till höger
ხელმეორედ för andra gången
ხელმისაწვდომი tillgänglig
ხელმისაწვდომობა tillgänglighet
ხელმოკლე obemedlad
ხელმომწერი undertecknare
ხელმომჭირნე sparande, sparsam
ხელმოსაჭიდი handgriplig
ხელმოუწერელი osignerad, oundertecknad

ხელმოწერა underteckna, signera
underskrift, signatur

ხელმოწერილი undertecknad, signerad
ხელმძღვანელი ledare
ხელმძღვანელობა ledning
ხელმწიფე herre
ხელნაკეთი handgjord
ხელნაქსოვი handstickad
ხელნაწერი handskrift

handskriven
handstil
manuskript
skrift

ხელობა hantverk, handtvärksyrke
ხელოვანი konstnär, artist, konstnärinna
ხელოვნება konst
ხელოვნებათმცოდნე konstkännare,

konstkännarinna,
konstkännerska

ხელოვნებათმცოდნეობა konstvetenskap
ხელოვნური artificiell, konstgjord, konstig
ხელოსანი mekaniker, montör,

handtvärkare
ხელოსნები handtvärkarfolk
ხელსაყრელი läglig, opportun
ხელსაწყო apparat
ხელსახოცი servett
ხელუხლებელი oberörd, jungfrulig
ხელფასი lön, arbetslön
ხელფეხა fingerdjur
ხელქვეითი underordnad
ხელყოფა kränka

kränkelse
ხელყუმბარა handgranat
ხელშეკრულება kontrakt
ხელშემწყობი läglig, gunstig, gynnsam
ხელშეუხებელი orörd, intakt

oberörbar
ხელშეწყობა gynna, befrämja, bidra
ხელჩანთა handväska
ხელცარიელი tomhänt
ხელწერა handstil
ხემარწყვა smultronträd
ხემი båge
ხენდრო jordgubbe, smultron
ხეობა dal, dalgång, dalföre

klyfta
ხერხემალი ryggrad
ხერხვა såga
ხერხთევზა sågfisk
ხერხი såg
ხერხისებრი sågformad, sågformig
ხერხკბილა sågtandad

ხარჯი ხერხკბილა

ქართულ-შვედური ლექსიკონი 189



ხეტიალი vandra
ხეტყე ved
ხეშავი getapel, vägtorn
ხეჭრელი brakved
ხეხილი fruktträd
ხვადი hane, handjur
ხვალ imorgon
ხვართქლა vinda, vindeväxt
ხვედრი öde, livsöde
ხველება hosta
ხვეულა krusad
ხვეული rulle
ხვეწი huggjärn
ხვლიკი ödla
ხვრელი hål
ხვრინვა snarka

snarkljud
ხიბლი charm
ხიდი bro
ხიზილალა kaviar
ხილვა skåda
ხილვადობა sikt, siktbarhet, synbarhet,

synlighet
ხილი frukt
ხილული synlig, synbar, siktbar, visibel
ხიმინჯი påle
ხისებრი trädaktig, trädartad,

trädformad, trädformig
ხისტი hård
ხიფათი fara
ხიშტი bajonett
ხიშტისმაგვარი bajonettlik
ხიჭვი flisa
ხმა ljud

röst, stämma
ხმალი sabel
ხმალისებრი sabelformad, sabelformig,

sabellik, sabelliknande
ხმალკბილა sabeltandad
ხმალკუდა dolksvans
ხმამაღალი högstämmig
ხმარება använda, bruka

bruk
ხმაური stoja

stoj, buller, oljud, bullerljud
ხმაურიანი bråkig, stojig
ხმაწართმეული mållös
ხმელეთი land
ხმელი torr
ხმლიანი sabelbeväpnad
ხმოვანი vokal, självljud
ხნიერი äldre, åldrig

ხო ja
jo

ხოლმე vanligtvis
ხოლო dock
ხომალდი farkost, fartyg
ხორა flock
ხორბალი vete
ხორბლისფერი kornfärgad
ხორგი isflak
ხორვატი kroat
ხორვატული kroatisk
ხორთუმი snabel
ხორთუმისებრი snabelaktig, snabelform,

snabelformig, snabellik,
snabelliknande

ხორცეული kötträtt
köttvara

ხორცი kött
ხორციანი köttfull
ხორციელი köttslig
ხორცისმჭამელი köttätare, karnivor
ხორცისფერი köttfärgad
ხორცსაკეპი köttkvarn
ხორცშესხმა förverkliga, verkliggöra,

realisera
ხოტბა ode
ხოცვა mörda
ხოჭო skalbagge
ხოხვა kravla, krypa, kräla
ხოხობი fasan, fasanfågel
ხრამი klyfta
ხრახნი skruv
ხრეში grus
ხრტილი brosk
ხრჩობა kväva
ხსენება nämna, omtala
ხსენებული nämnd
ხსნა frälsa

frälsning, räddning
ხსნადი löslig, upplöslig
ხსნადობა upplösningsförmåga,

upplöslighet
ხსნარი lösning, upplösning
ხსოვნა minnas
ხტომა hoppa, jumpa
ხტუნვა hoppa, jumpa
ხუთანძიანი femmastad
ხუთასი femhundra
ხუთდიუიმიანი femtums
ხუთდღიანი femdagars
ხუთვა kvävning
ხუთვარსკვლავიანი femstjärnig
ხუთთვიანი femmånaders

ხეტიალი ხუთთვიანი
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ხუთი fem
ხუთკუთხა femkantig, femhörnig
ხუთკუთხედი femhörning, femkant,

pentagon
ხუთლიტრიანი femliters
ხუთმაგი femdubbel
ხუთნიშნა femsiffrig
ხუთოთახიანი femrums
ხუთსაათიანი femtimmars
ხუთსართულიანი femvånings
ხუთსიმიანი femsträngad
ხუთშაბათი torsdag
ხუთცილინდრიანი femcylindrig
ხუთწახნაგა pentaeder
ხუთწლედი femårsperiod
ხუთწლიანი femårig
ხუთჭიდელი femkampare
ხუთჭიდი femkamp
ხუთჯერ fem gånger
ხუთჯერადი femdubbel
ხულიგანი huligan
ხულიგნური pöbelaktig
ხუმარა skämtare, skämtarinna,

skämterska
ხუმრობა vits
ხუნტა junta, kupp
ხურაობა brunst, brunsttid, löptid
ხურდა småpengar
ხურმა kaki, kakiplommon,

dadelplommon
ხურო timmerman
ხუროთმოძღვარი arkitekt
ხუროთმოძღვრება arkitektur
ხურტკმელი krusbär
ხუფი lock
ხუჭუჭა krusad
ხუჭუჭთმიანი krushårad, krushårig
ხშირად ofta
ხშირი frekvent

yvig
ჯაგარი borst
ჯაგლაგი hästkrake
ჯაგრისი borste
ჯადვარი orkide, orkideplanta
ჯადო trolldom
ჯადოსნობა trolldom, trolldomskonst,

häxeri, häxkonst
ჯადოსნური underbar, underfull, underlig,

vidunderlig
ჯადოქარი häxa, trollhäxa, trollkvinna,

trollkarl, trollkäring
ჯადოქრობა trolldom, trolldomskonst,

häxeri, häxkonst

ჯავზი muskot, muskotnöt
ჯავშანგამტანი pansarbrytande
ჯავშანი pansar
ჯავშანმანქანა pansarvagn
ჯავშანჟილეტი skottsäker väst, skyddsväst
ჯავშანტექნიკა pansarvagnar
ჯავშანტრანსპორტიორი pansarskyttefordon
ჯავშნოსანი bältdjur
ჯაზი jazz
ჯაზკლუბი jazzklubb
ჯაზკონცერტი jazzkonsert
ჯაზმომღერალი jazzsångare
ჯაზფესტივალი jazzfestival
ჯალათი bödel, skarprättare
ჯამაგირი lön
ჯამბაზი clown
ჯამი summa

fat
ჯამური summarisk, total, kumulativ,

sammanlagd
ჯანდაცვა hälsovård, sjukvård
ჯანი kraft, styrka
ჯანმრთელი hälsosam
ჯანმრთელობა hälsa
ჯანსაღი hälsosam
ჯანყი revolt
ჯანჯაფილი ingefära, ingefärsplanta,

ingefärsväxt
ჯართი skrot, skräp, skrotmetall
ჯარი arme, här
ჯარიმა bot
ჯარისკაცი soldat, soldatbarn
ჯაფარა nötskrika
ჯაშუში spion
ჯაშუშობა spionage, spioneri, spionering,

spionverksamhet
ჯაშუშური spionaktig
ჯაჭვი kedja
ჯაჭვისებრი kedjelik, kedjeliknande
ჯაჭვური kedjelik, kedjeliknande
ჯაჭვწილადი kedjebråk
ჯგუფდებადი associativ
ჯგუფი grupp
ჯგუფურად gruppvis
ჯდომა sitta
ჯებირი stängsel
ჯემი sylt
ჯენტლმენი gentleman
ჯენტლმენური gentlemanlik
ჯერ ännu
ჯერადი multipel
ჯერარგაგონილი ohörd, ohörlig
ჯერაცდაუმთავრებელი ofärdig, oavslutad
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ჯერი gång, tur
ჯეროვანი motsvarande
ჯერჯერობით ännu
ჯვარი kors
ჯვაროსანი korsfarare, korsriddare,

korsbärare, korsbärarinna,
korsbärerska

ჯვარცმა korsfästa
korsfästelse, krucifix

ჯვარცმული korsfäst
ჯვრისწერა vigsel
ჯიბგირი ficktjuv
ჯიბე ficka
ჯიბეგაფხეკილი utan pengar
ჯიბეცარიელი utan pengar
ჯილდო belöning
ჯილეხი mjältbrand, mjältbrandssjuka
ჯინი gin
ჯინსი jeans
ჯიპი jeep
ჯირკვალი körtel
ჯიუტი enveten, envis, egensinnig,

omedgörlig
ჯიუტობა envishet
ჯიუჯიცუ jiujitsu
ჯიქა kaprifol
ჯიქი leopard
ჯიში släkte
ჯიხვი stenbock
ჯიხური kiosk
ჯობნა övergå, övervinna
ჯოგი flock, hjord
ჯოკერი joker
ჯორი mula, muldjur
ჯორცხენა mulåsna
ჯოული joule
ჯოხი stav, pinne
ჯოჯოხეთი helvete, inferno
ჯოჯოხეთური infernalisk
ჯუნგლი djungel, djungelskog
ჯუჯა dvärg, dvärginna

dvärgaktig, dvärgartad,
dvärgformig, dvärglik

ჰაგიოგრაფი hagiograf
ჰაგიოგრაფია hagiografi
ჰაგიოგრაფიული hagiografisk
ჰაერი luft
ჰაერნაოსანი aeronaut, luftseglare,

ballongfarare
ჰაერნაოსნობა luftfart, aeronautik
ჰაეროვანი luftig
ჰაერსანაოსნო aeronautisk
ჰავა klimat

ჰაკერი hackare
ჰალო halo
ჰალოფიტი halofyt
ჰალსტუხი kravatt, slips
ჰალსტუხიანი slipsklädd
ჰალუცინაცია hallucination
ჰამაკი hängmatta
ჰარაკირი harakiri
ჰარამხანა harem
ჰარმონია harmoni, samklang
ჰარმონიული harmonisk
ჰარპუნი harpun
ჰაფნიუმი hafnium
ჰაშიში hasch, haschisch
ჰეგემონია hegemoni
ჰელიოგრაფი heliograf
ჰელიომეტრი heliometer
ჰელიოსკოპი helioskop
ჰელიოსტატი heliostat
ჰელიოსფერო heliossfär
ჰელიოტროპი heliotrop
ჰელიოტროპიზმი heliotropism
ჰელიოცენტრული heliocentrisk
ჰელიუმი helium
ჰელოფიტი helofyt
ჰემატიტი hematit, järnglans,

blodstensmalm
ჰემატოლოგია hematologi
ჰემატომა hematom
ჰემერალოპია nattblindhet
ჰემოგლობინი hemoglobin
ჰემოფილი hemofil, blödare
ჰემოფილია blödarsjuka, blödaresjukdom,

hemofili
ჰეპატიტი hepatit
ჰერალდიკა heraldik
ჰერბარიუმი herbarium
ჰერბიციდი ogräsmedel, herbicid
ჰერბოლოგია örtlära
ჰერმაფროდიტი hermafrodit
ჰერმეტული hermetisk
ჰეროინი heroin
ჰერცი hertz
ჰერცოგი hertig
ჰეტეროზიგოტა heterozygot
ჰექსაედრი hexaeder
ჰექტარი hektar
ჰიბრიდი hybrid
ჰიბრიდული hybridaktig, hybridartad,

hybridisk
ჰიგიენა hygien
ჰიგიენური hygienisk
ჰიგროგრაფი hygrograf
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ჰიგრომეტრი fuktighetsmätare, hygrometer
ჰიგროსკოპიული hygroskopisk
ჰიგროფიტი hygrofyt
ჰიდრა hydra
ჰიდრავლიკა hydraulik
ჰიდრავლიკური hydraulisk
ჰიდროაეროდრომი sjöflygplats
ჰიდროაეროპლანი hydroaeroplan
ჰიდრობიოლოგია hydrobiologi
ჰიდრობიოლოგიური hydrobiologisk
ჰიდროგეოლოგია hydrogeologi
ჰიდროგრაფი hydrograf
ჰიდროგრაფია hydrografi
ჰიდროგრაფიული hydrografisk
ჰიდროდინამიკა hydrodynamik
ჰიდროდინამიკური hydrodynamisk
ჰიდროელექტროენერგია vattenkraftenergi
ჰიდროელექტრორესურსი vattenkraftresurs
ჰიდროელექტროსადგური vattenkraftverk
ჰიდროელექტრული hydroelektrisk
ჰიდროენერგია vattenkraft
ჰიდროთვითმფრინავი sjöflygplan, sjöflyg,

hydroaeroplan, hydroplan
ჰიდროლიზი hydrolys
ჰიდროლოგი hydrolog
ჰიდროლოგია hydrologi
ჰიდროლოგიური hydrologisk
ჰიდრომეტეოროლოგიური hydrometeorologisk
ჰიდრომეტრია hydrometri
ჰიდროპლანი hydroplan
ჰიდროპონიკა vattenkultur, hydrokultur
ჰიდროჟანგი hydroxid
ჰიდრორესურსი vattenresurs
ჰიდროსადგური vattenkraftverk
ჰიდროსტატიკა hydrostatik
ჰიდროსტატიკური hydrostatisk
ჰიდროსფერო hydrosfär
ჰიდროტექნიკა hydroteknik
ჰიდროტექნიკური hydroteknisk
ჰიდროტროპიზმი hydrotropism
ჰიდროფიტი vattenväxt, hydrofyt
ჰიდროფიტოგრაფია hydrofytografi
ჰიდროფობია vattuskräck, hydrofobi
ჰიდროქსიდი hydroxid
ჰილზი hylsa
ჰიმნი nationalsång, hymn
ჰიპერბოლა hyperbel, hyperbol
ჰიპერბოლოიდი hyperboloid
ჰიპერბოლური hyperbolisk, hyperbelformig,

hyperbolik
ჰიპერემია hyperemi
ჰიპერესთეზია hyperestesi

ჰიპერინფლაცია hyperinflation
ჰიპერმეტროპია hypermetropi
ჰიპერპლაზია hyperplasi
ჰიპერსთენი hypersten
ჰიპერტროფია hypertrofi
ჰიპნოზი hypnos
ჰიპნოტიზიორი hypnotisör
ჰიპოთეზა hypotes
ჰიპოთეზური hypotetisk
ჰიპოტენუზა hypotenusa
ჰიპოფიზი hypofys
ჰისტოგრამა histogram
ჰისტოლოგია histologi
ჰისტოლოგიური histologisk
ჰოაცინი hoatzin, zigenarfågel
ჰობი hobby
ჰოკეი hockey, hockeyspel, ishockey,

ishockeyspel
ჰოკეისტი hockeyspelare,

ishockeyspelare
ჰოლანდიელი holländare, nederländare
ჰოლანდიურენოვანი nederländskspråkig,

holländskspråkig
ჰოლანდიური holländsk, nederländsk
ჰოლმიუმი holmium
ჰოლოგრამა hologram
ჰოლოგრაფია holografi
ჰოლოგრაფიული holografisk
ჰომეოპათი homeopat
ჰომეოპათია homeopati
ჰომეოპათიური homeopatisk
ჰომოტოპია homotopi
ჰონორარი honorar
ჰორიზონტალური horisontal, vattenrätt
ჰორიზონტი horisont, himmelrand,

himmelsbryn
ჰორმონი hormon
ჰორმონული hormonell
ჰორნისტი hornist, hornblåsare
ჰოროსკოპი horoskop
ჰორტეზია hortensia
ჰოსპიტალი sjukhus, hospital
ჰოსპიტალიზაცია sjukhusvistelse, hospitalisering
ჰუმანიზმი humanism
ჰუმანისტი humanist
ჰუმანიტარული humanitär

humanistisk
ჰუმანური human, mänsklig,

medmänsklig
ჰუმანურობა medmänsklighet
ჰუმუსი humus
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