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bagasjebrett baga'sje|brett brett (II) bak på sykkel til å plassere bagasje på
bakhjul ~hjul hjul bak på sykkel el. (motor)vogn, t forskj fra forhjul
ballongdekk ~dekk (sykkel)dekk med stort volum i forhold til felgdimensjonen
bjelle bjelle f1 el. m1 (norr bjalla, obj-form bj�llu)

1 liten metallklokke med kolv (til å henge om halsen på husdyr) domb-, saueb- / ringe 
på betjeningen med en b- / overf: da fikk bjella en annen låt da ble det omslag i 
stemningen / overf: henge, binde bjella på katten (etter fabelen om musene som ville 
henge bjelle på katten slik at de kunne høre når den nærmet seg, eg 'våge livet for det 
felles beste') utsette seg for ubehageligheter, særlig ved å påta seg å si noe
2 ringeklokke på sykkel bruke bjella
3 i navn på planter med klokkeformede blomster, i ord som *revebjelle

brems(e) III brems m1 el. I bremse f1 el. m1 (sm o s II *brems)
1 innretning til å redusere el. stoppe farten på aksling, maskindel el. kjøretøy fotb-,
navb-, nødb-, skiveb- / hydrauliske bremser / dra i bremsen / bremsene sviktet /
bremsepedal tråkke inn bremsen
2 overf: hemsko prisstoppen virket som en b- på inflasjonen

damesykkel ~sykkel
dekk dekk n1 (fra lty el. nederl, besl med tak (I))

1 golv (tak), etasje på skip båtd-, mellomd-, shelterd-, sold- / et skip med fem d- / alle 
mann på d-! / spyle d-et / sitte på d- / male oppunder d- male taket
2 arbeidsplattform på oljeinstallasjon til havs
3 ytterring av gummi på hjul bild-, sykkeld- / slangeløse d- / piggd-, radiald-

dresin dresi'n m1 (fr draisine, etter den ty. oppfinneren K.F. Drais von Sauerbronn, 1785—
1851) lett skinnegående vogn el. sykkel

eike II eike f1 el. m1 (av eik) stav, streng mellom felg og nav på hjul, som opphavlig ble laget 
av *eik e-ne i et sykkelhjul

felg felg m1 (fra lty) hjulring som slange og dekk sitter rundt sykle på f-en / overf: være helt 
på f-en utslitt, nedbrutt

felgbrems(e) ~brems(e) på sykkel: bremse på felgen, t forskj fra *navbrems(e)
fotbrems(e) ~brems(e) bremse som betjenes med foten
gir III gir n1 (utt g-; eng. gear) tannhjulsutveksling som overfører roterende bevegelser fra 

én veksel til en annen, og som tillater varierende hastighet, jf *utveksling (2) sette bilen 
i første g- (el. førstegir) / skifte g- / automatg- / kjøpe sykkel med ti g-

herresykkel ~sykkel sykkel for mann
hjulrytter hjulrytter tidl: soldat som er oppsatt med sykkel
håndbrems(e) ~brems(e) brems som betjenes med hånden
kjede I kjede m1, el. n2 i bet. 1 (gj lty fra lat., besl med kjetting)

1 sammenhengende rekke av (metall)ledd klokkek-, halsk-, gullk-, sykkelk-
2 rekke av personer, ting el. fenomener danserne dannet k- / eneboliger i k- / fjellk-,
butikk-k / en hel k- av uhell

kjedekasse ~kasse *kasse (3) som dekker kjeden på en sykkel
kombisykkel ~sykkel sykkel med små hjul som lett kan skrus i to og tas med i bil
krank I krank m1 (fra eng., besl med II *krank)

1 veivaksel, krumtapp
2 pedalaksel på sykkel

lagtemporitt lagtemporitt temporitt på sykkel for lag

lykt lykt f1 el. m1 (e lykte fra lty luchte, besl med I lys) beholder med levende el. kunstig lys 
som skinner ut gjennom glassruter e l bill-, fjøsl-, fyrl-, gatel-, lommel-, sykkell- / tenne 
en l- / kulørte l-er / stykket har gått for røde l-er i lang tid for fulle hus / lete med lys og 
l-e etter noe(n) lete iherdig / ditt ord er en l- for min fot og et lys for min sti (Sal 
119,105)

motorsykkel ~sykkel lett, tung m-
nav nav n1 (norr n�f f, besl med *navle) midtblokk på et hjul
navbrems(e) navbrems(e) på sykkel: brems i navet, t forskj fra *felgbrems
pedal peda'l m1 (fra lat., av pes 'fot') innretning til å betjene med foten på f eks bil, sykkel el. 

orgel sykkelp-, bremsep-, gassp-
racersykkel ~sykkel
ringeapparat ringe|apparat (av III ringe) elektrisk apparat som brukes som dørklokke el. til 

signalisering
ringeklokke ~klokke ringeapparat
sete sete n2 (norr sæti, besl med sitte)

1 plass til å sitte på s-t på en stol / en buss med 40 s-r / sykkels-, høys-
2 det å sitte som medlem av en forsamling e l ta, ha s- i regjeringen
3 oppholdssted, residens hovedstaden er s- for konge, regjering og storting
4 bak, ende være øm i s-t

skjerm skjerm m1 (fra lty)
1 innretning som tjener til vern mot noe snøs-, sykkels-, lampes-
2 flate av glass, metall e l se et program på s-en fjernsynsskjermen / radars-
3 bot.: blomsterstand der blomsterstilkene går ut fra et felles punkt

slange I slange m1 (norr slangi 'orm', fra lty)
1 langstrakt krypdyr uten lemmer av underordenen Serpentes (Ophidia) være listig 
som en s- / s-n i paradiset den som skjult skaper uenighet og misstemning
2 rørlignende ledning av gummi, plast o l til å lede væske el. gass gjennom branns-,
gass-s-, vanns- / rørformet ring av gummi på bilhjul, sykkelhjul o l til å ha luft i
3 buktet linje i ornament e l

styre I styre n2 (norr stýri)
1 håndtak til å styre med sitte ved s-t / sykkels-
2 makt, ledelse kongen satt med s-t i landet i fire år / selvs- / være med i s- og stell i 
bygda / måte å styre på under keiserens strenge s- / hards-, vans-
3 komité, nemnd som leder noe s-t for en bank, forening / sitte i s-t / bys-, kommunes-

sykkel sykkel -en, sykler (fra eng., fork. av bicycle, eg 'tohjuler', sm o s syklus) kjøreredskap 
med (vanligvis) to hjul etter hverandre trås-, racers-, motors- / trehjulss-

sykkelritt ~ritt konkurranse på sykkel
sykkelrytter ~rytter syklist, særlig om en som driver konkurransesykling
sykkelstall ~stall skur (III) til å sette sykler i
sykkelsti ~sti (av II sti) felt på el. ved siden av vei el. gate som er bestemt for syklister
sykle sykle v1

1 kjøre på tråsykkel s- til og fra jobben
2 transportere på tråsykkel jeg skal s- varene bort til deg

syklist syklis't m1 (av *sykkel) person som ferdes på sykkel el. som driver konkurransesykling
trehjulssykkel ~hjulssykkel (småbarns)sykkel med tre hjul
tråsykkel ~sykkel sykkel som settes og holdes i bevegelse når en trår på pedalene
ventil venti'l m1 (gj ty. fra mlat 'sluse', av lat. ventus 'vind')

1 innretning som åpner el. stenger for damp, gass, væske e l åpne v-en på kjøkkenet /
v-ene i en bilmotor / v-en på en sykkelslange / mus.: v-ene på et orgel
2 rundt skipsvindu i en hengslet metallring



Bilder 
(Det er jo ikke sikkert at alle «sykler» er sykler ...)


