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Skabelon 6. Faste vendinger med dyr og legemsdele 

Faste vendinger med dyr

At spise som en fugl
Blind høne kan også 

finde korn
En hund i et spil kegler

Når katten er ude, 
danser musene

Snu som en ræv
At prikke til en 
sovende bjørn

Snakker som en 
papegøje

En fej kylling En hård hund

Elefant i en glasbutik Leve som hund og kat
Katten om den varme 

grød

Snakker som en 
papegøje

Hver fugl synger med sit 
næb

Krybe i et musehul

Man skal ikke skue 
hunden på hårene

Sælg ikke skindet, før 
bjørnen er skudt

Ingen ko på isen

En ulv i fåreklæder At gå i fisk
En fugl i hånden er 

bedre end ti på taget

At sove rævesøvn At være en doven hund At få en kindhest

At være en spillefugl
At have det som en fisk i 

vandet

Den der gemmer til 
natten, gemmer til 

katten
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Faste vendinger om legemsdele

At blive lang i ansigtet At slå koldt vand i blodet At have ben i næsen

At føle sig trådt over 
tæerne

At hælde vand ud af 
ørerne

At gabe over for meget

At få kniven sat for 
struben

At tage munden for fuld At holde hovedet koldt

At have hjertet 
på rette sted

At stå på egne ben At tage noget i stiv arm

Ikke at få et ben til 
jorden

At lægge hovedet i blød At tabe hovedet

At få kolde fødder At have hår på brystet At have julelys i øjnene

At få det forkerte ben 
ud af sengen

At stå i lort til halsen At være langfingret

At have noget lige på 
tungen

At gå på listefødder At få ørerne i maskinen

At være hed om ørerne
At have sommerfugle i 

maven
At skrive sig noget bag 

øret


