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_11_Håbet er lysegrønt. 

___  Det er dyrt at være fattig. 

___  En god so synes bedst om sine egne grise. 

___  Bedre forspørge sig, end forgøre sig. 

___  Krage søger mage. 

___  Man kan ikke klippe håret af en skaldet. 

___  Højt at flyve, dybt at falde. 

___  Man ligger, som man har redt. 

___  Man kan ikke få både i pose og i sæk. 

___  Maven bliver mæt før øjnene. 

___  Man skal ikke gøre en myg til en elefant. 

___  Modsætninger mødes. 

___  Man skal ikke skue hunden på hårene. 

___  Selvgjort er velgjort. 

 

___ Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt. 

___ Tid er penge. 

___ Ret skal være ret. 

___ Når krybben er tom, bides hestene. 

___ Penge vokser ikke på træerne. 

___ Små gryder har også ører. 

___ Øst, vest – hjemme bedst. 

___ Ukrudt forgår ikke så let. 

___ Troen kan flytte bjerge. 

___ Utak er verdens løn. 

___ Om hundrede år er alting glemt. 

___ Hver fugl synger med sit næb. 

___ I mørke er alle katte grå. 

___ Man skal ikke vide alt. 

 

1   Det, du selv har lavet, er godt.  

2   Du kan ikke få alting. 

3   Hvis du er fattig, har du ikke mulighed for at købe, når det  

     er billigst. 

4   Appetitten er større end det, maven kan rumme. 

5   Du finder ofte sammen med folk, der er anderledes end dig  

     selv. 

6   Overdriv ikke. 

7   Du søger dem, der er som dig selv. 

8   Bedøm ikke nogen kun på det, du kan se. 

9   Forældre synes bedst om deres egne børn. 

10 Er du for overmodig, kan det gå dig dårligt. 

11 Du skal altid håbe og se det positive. 

12 Du får, hvad du har fortjent. 

13 Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. 

14 Du kan ikke tage noget fra den, som intet har. 

 

 

1   Pas på, hvad du siger – Barnet lytter med. 

2   Er der mangel på noget, opstår uvenskab. 

3   Alt glemmes med tiden. 

4   Penge kommer ikke så let. 

5   Det er godt at rejse ud i verden, men bedst at være hjemme. 

6   Du skal ikke regne med, at noget, du ikke bryder dig om,   

     forsvinder så let. 

7   Du kan ikke forvente taknemmelighed. 

8   Tror du nok på noget, vil det lykkes. 

9   Enhver siger det på sin måde? 

10 Det kan være en fordel ikke at kende til alt. 

11 Tid kan udnyttes til at tjene penge. 

12 Glæd dig ikke for tidligt. 

13 Retfærdighed skal der til. 

14 Gør du ikke opmærksom på dig selv, bliver der ikke lagt  

     mærke til dig. 


