Gen la?
Dat la duv …
Dála l duv …
miesse

Vems är det?
Det är din …
Här är din …
kalv

vuonjal
vátjav
álldo
rådno

1-2 åriga honren
honren
vaja (som har kalv)
vaja (som tappat/övergett kalv)

årek
vuobes
nulppo
sarves
sváljek
hiergge
boatsoj,
räjnna

1-2 åriga hanren
2-3 åriga hanren
hanren utan horn
rentjur
kastrerad renoxe
tam kastrerad renoxe
ren

Dåbdåk dav?
Iv mån dåbdå.
Dujna l gätjos miesse.
Vuojnák dav?
Gehtja dáv miesev!
Le gus åres vaj njinnjelis?
Galgak vuobddet dav?
Rabá lijdav!
Dahpa uvsav!
Várri!
Mähtjána!
Guohtsit bajás!

Känner du till den? (vet du vems det är?)
Jag känner inte till den.
Du har en omärkt kalv.
Ser du den?
Kolla den här kalven!
Är det en han- eller honren?
Ska du sälja den?
Öppna grinden!
Stäng dörren!
Akta dig! (Var försiktig!)
Flytta på dig!
Klättra upp! (säges till flera pers.)

Giese ... dav

Dra … den där
miesev
vuodnjalav
váhtjamav
áldov
rånov
åregav
vuobesav
nulpov
sarvváv
sváljegav
hiergev
boattsuv
rejnav

Adnala … !
Råkkå … !
Tsähko munji … !
Gierasta … !
Bájnni … !
Doahppi … !
Válde gitta … !
Suohppi … !
Dálkuda … !
Ale luojte!
Adnala hårsåv!
Válldit hårsåv!
Vuobde dav!
Giese dav ladnjaj/boargálij!

Håll … !
Skåda … !
Pricka åt mig … !
Ta fast (med lasso) … !
Måla … !
Ta fast … (gripa) !
Ta fast … !
Kasta … !
Vaccinera … (medicinera)!
Släpp inte!
Håll i säckväven!
Ta säckväven! (säges till flera pers.)
Sälj den!
Dra den till kontoret/handlaren.

Gehtjadimgerdan

I skådningshagen

Mån tsähkov miesev.
Mån biejav boalojt/brihkajt.

Jag hårmärker kalven.
Jag sätter brickor.

Le gus dujna sjuohpan, nijbbe, Har du en kastlina, kniv, yxa,
áksjo, goajvvo?
spade?
Le/ ij la
Ja/ nej
Mujna l sjuohpan.
Mujna ij la sjuohpan.

Jag har en kastlina.
Jag har ingen kastlina.

Dållågátten

Vid eldstaden

Le gus káffa, tea, biebbmo?
Le/ ij la.

Finns det kaffe, te, mat?
Ja/nej.

Sidák bårråt?
Sidák lájbev?
Sidáv/ iv sidá.

Vill du äta?
Vill du ha en smörgås?
Ja/nej.

Le gus nälggomin?
Le gus gåjkkåmin?
Lev/ iv la.

Är du hungrig?
Är du törstig?
Ja/nej.

Goalok?
Goalov/ iv goalo.

Fryser du?
Ja/nej.

Tjåhkkida duolje nali!
Lieggi giedajt!

Sätt dig på renskinnet!
Värm händerna.

Boahttsu guolga
giebak …

svartbrun

rijmek …

mörk

tjuojvvis …

gråbrun

sihtsa …

vitbrungrå

måsså …

vitgrå/ljusgrå

bieddjis …

vit

sliegŋá …

vit (albino)

luostak …

med ljusare sidor

girjak …

fläckig

biddojuolgge

med helvita ben

biddojuolgák …
dijlla … [tijlla]

med vit fläck i pannan

tjuosek …

bläsig

lijnoajvve

med vitt huvud

lijnoajvák …

