
en bil 
den här bilen 

denna bil 

liten, litet, lilla, små 
en liten hund

ett litet hus
den lilla hunden

de små hundarna

gilla
tycka om

jag tycker att 
tycks 

ett intresse
intressant 

vara intresserad av ngt

en hobby 
mina hobbyer är.. 
syssla med något
jag sysslar med.. 

auto
tämä auto
tämä auto

pieni
pieni koira
pieni talo
se pieni koira
ne pienet koirat

pitää jostakin
pitää jostakin
olla jotakin mieltä
vaikuttaa, näyttää

kiinnostus
kiinnostava
olla kiinnostunut jstk

harrastus
harrastukseni ovat
harrastaa jotakin
harrastan
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tänään
tänä aamuna
huomenna
huomenna aamulla
viikon päästä
tämän viikon aikana
ensi kuussa
tänä vuonna
viime vuonna
(ensi) maanantai
viime maanantaina
maanantaina (tietty)
maanantaisin

hyvä, parempi, paras
huono, huonompi,
huonoin
iso, isompi, isoin
pieni, pienempi, pienin
nuori, nuorempi,
nuorin
vanha, vanhempi,
vanhin

idag
imorse

imorgon
imorgon bitti
om en vecka

under denna vecka
nästa månad

i år
i fjol

på måndag
i måndags

på måndagen
på måndagar

god, bättre, bäst
dålig, sämre, sämst

stor, större, störst
liten, mindre, minst

ung, yngre, yngst

gammal, äldre, äldst

 facebook.com/svenskanu

 twitter.com/svenskanu

 instagram.com/svenskanu
 instagram.com/abi_svenskanu
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