Hvilken sætning passer til talemåden?
_12_De satte kronen på værket.

___ Her trådte jeg mine barnesko.

___ Det samler støv.

___ Giv mig hele dynen.

___ Det er en storm i et glas vand.

___ Du lugter som en ged.

___ Hun er en klods om benet.

___ Han går i folk med træsko.

___ Hun snakker op og ned ad stolper.

___ Tag det ikke for gode varer.

___ Jeg blev ført bag lyset.

___ Jeg blæser dig et stykke.

___ De vender det døve øre til.

___ Han står på pinde for hende.

___ Jeg har ikke lukket et øje.

___ Jeg sætter spørgsmålstegn ved det.

___ Han kigger mig over skulderen.

___ De bor i syvende kartoffelrække.

___ Han rev sig i håret.

___ Hun fik en kold skulder.

___ De gik hånd i hånd gennem livet.

___ Han løber tit panden mod en mur.

___ Han er fattig som en kirkerotte.

___ Jeg fik sved på panden.

___ Du skyder dig selv i foden.

___ Hvad har du på hjerte?

___ Det går over stok og sten.

___ Det er pest eller kolera.
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Hun er til besvær.
Jeg blev snydt.
Hun snakker meget og hele tiden.
Det bliver ikke brugt.
Du gør noget uheldigt for dig selv.
Det går i fuld fart.
Det er en lille sag, som gøres til en stor sag.
Jeg har ikke kunnet sove.
Han holder øje med, hvad jeg gør.
De hører ikke efter.
Han vidste ikke, hvad han skulle gøre.
De gjorde det helt færdigt og perfekt.
Han er meget fattig?
De fulgtes ad gennem livet.

Giv mig det hele.
Jeg tvivler på det.
De bor meget langt væk.
Folk kan lide ham med det samme.
Hvad vil du fortælle, som er vigtigt?
Her tilbragte jeg min barndom.
Jeg blev bange.
Han møder tit store vanskeligheder.
Tro ikke på det.
Du lugter meget og slemt.
Han opvarter hende.
Det er to lige ubehagelige muligheder.
Hun blev afvist.
Jeg er ligeglad med dig.
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