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Fager utan tukt är ros utan lukt.
Falla är ingen skam, men att bli liggande.
(Att inte anstränga sig för att resa sig igen efter motgångarna).
Falsk vän är värre än en ovän.
Falskhet är ofta under fagert hår. (En vacker kvinna är inte alltid att lita på).
Fan skiter aldrig så hett att det inte en gång svalkas.
(Om den hetlevrade blir aldrig så ilsken, så lugnar han sej till slut).
Fan är värst, när han står i predikstolen. (Skenhelig ondska är farligast).
Fattig friare får snart korgen.
Fattig mans korn växer alltid tunt. (Han får inte mycket för sin möda).
Fattig mans välling kan bli till gröt. (Han kan få det bättre med tiden).
Fattig som kyrkråtta. (Med syftning på att där inte finns något att äta).
Fattig är inte den som har litet utan den som behöver mycket.
Fattigdom är tyngst för den som har varit rik.
Febern släppte, men patienten dog.
(Läkemedlet är ibland falnigare än sjukdomen).
Feg har ansiktet i ändan. (Han vänder ryggen till, när det är fara å färde).
Fett kök gör mager pung. (Den som lever i överdåd blir snart fattig).
Fick du fikon. (Fick du något som smakar dig?)(Ironiskt)
(Fick du lång näsa?)(Där blev du lurad).
Fint ska det vara, fast brödet ska lånas.
Fiskar och tidningar är bäst när dom är färska.
Fisken har goda dagar, han dricker när han behagar.
Fjädrarna är ofta bättre än fågeln. (Kläderna är bättre än människan).
Fjärilen glömmer lätt att han har varit kålmask.
(Den som har kommit sig upp, glömmer gärna sitt enkla ursprung).
Fler dör av överflöd än av hunger.
Flit ger bröd, lättja nöd.
Flit och skit gör bonden rik.
Folk först och långöron sedan. (Var så god och gå före mej)
(Barn ska vänta att få av maten tills de vuxna har tagit, stort folk först).
Folkets gunst är rök och dunst. (Ingenting att lita på).
Framgång föder fiender.
Frisk man rik man.
Friskt vågat är hälften vunnit.
Frivilig börda är ingen börda.
From skälm är dubbelt skälm. (Hycklad fromhet är värre än öppen elakhet).
Fromhet av tvång blir inte lång.

Frossa och dricka gör läkarna rika.
Frukta fienden, när han kommer med gåvor.
Fruktan föder hat.
Främmande ko mjölkar bäst.
Främmande stek är alltid fetast.
(Andras lycka tycks alltid bättre än ens egen).
Främmande ögon ser mer än eget. (Märker ens fel mera).
Fränder ska man tälja (räkna), vänner ska man välja.
Full buk gör trög läst. (Läsning).
Fullt kar ska man varliga bära.
(I medgång ska man vara försiktig, yvs inte för mycket över framgången).
Fyra ögon ser mer än två.
(Vad den ene förbiser märker den andre)(Klokt att ta någon annan till råds).
Fågeln känns igen på sin sång och mannen på sitt tal.
Få som far, ingen som mor.
Fägring utan lukt är (som) ros utan lukt.
För den som inte vill se hjälper inga glasögon.
För mycket hånung gör lata bin.
(Överflöd gör människorna ohågade för arbete).
För mödan får man födan.
Förbjuden frukt smakar alltid bäst. (Det förbjudna lockar mest).
Förena nytta med nöje.
Förgyllning förgår, svinläder består.
(Det enkla står sig i längden, ofta om bokband).
Försent fly elden, sedan vingarna är brända.
(För sent sluta med riskfyllda affärer, när man väl är ruinerad).
Försent kasta jästen i ugnen, sedan brödet är bakat.
Försent komma med mjölken, sedan fölet är dött.
(Att komma med hjälpen, sedan skadan är skedd).
Försent råda, när skadan är skedd.
Försent slå vatten på askan, när huset har brunnit upp.
Försent stänga buren, när fågeln är utflugen. (När dottern har rymt).
Först tar mannen supen, sen tar supen mannen. (Och blir en slav under
dryckenskapen).
Första villkoret för trivsel i arbetet är chefens frånvaro.
Förståndet sitter i huvudet och inte i skägget.
(Inte säkert att man är förståndig därför att man är gammal).
Förtal och skoskav är svårt att akta sej för.

