K Ordspråk A till Ö

45 st

Kaka söker maka.
(Lika söker sig till lika,
hålkakor förvarades upphängda två och två över en stång).
Kalla händer, varmt hjärta.
(Ingenting att oroa sej för, om händerna råkar vara kalla).
Kalla inte på Fan, han kommer nog objuden.
(Locka inte fram olyckan, den kommer ändå).
Kan du inte hoppa över, så kryp under.
(Kan du inte komma fram på annat sätt, så ödmjuka dig).
Kan du inte styra dina fingrar, så styr dina fötter.
(Håll dej borta från en frestelse, om du vet att du inte kan stå emot den).
Kan man inte hjälpa, så ska man inte stjälpa.
Kasta inte småstenar åt vår Herre, han kan kasta stora igen.
(Häda inte Gud, det straffar sej, retas inte med de mäktiga).
Katten har nio liv. (Han är seglivad och klarar sig alltid).
Kattens lek är musens död. (Umgänge med de mäktiga är riskfyllt).
Klaga aldrig över att dåliga människor är dina fiender, tänk om de vore dina v
Klar himmel och leende kvinna är inte att lita på.
Klockarens ko får beta på kyrkogården.
(Den anställde utnyttjar gärna företagets möjligheter till fördel för sig
och de sina).
Klokt folk har inga öron. (De hör inte på skvaller, de låtsas inte höra).
Kläderna gör inte mannen.
Kläderna gör mannen.
Knepen är många, bara man förstår att bruka dem.
Ko som mjölkar bra ska man inte slakta.
(En god inkomstkälla ska man inte göra sej av med).
Kokar du ägg? (Replik till den som ser på klockan för att kontrollera
ens sena ankomst; gammal vandringsanekdot).
Koka soppa på spik.
(Göra ett stort nummer av en obetydlighet,
breda ut sej mångordigt med tunt innehåll).
Komma ur askan i elden. (Ur en ringa fara eller svårighet i en värre).
Kommer dag, kommer råd.
(Allting ordnar sej nog, ingen anledning att misströsta).
Kommer inte berget till Muhamed, så får väll Muhamed komma till berget.
(Om inte den som jag har väntat besök av kommer till mej,
så får väll jag gå till honom).
Kommer jag inte idag, så kommer jag imorgon. (Det är inte nödigt att jäkta).

Kommer tid, kommer råd. (Man ska inte förtvivla, det ordnar sig nog).
Korpen stjäl fritt, men duvan får skulden.
(De små och oskyldiga får bära straffet för de stora brottslingarna).
Korta ben gör långa mil. (Med små resurser kommer man långsamt fram).
Kortleken är Djävulens bönbok.
Kramat juver mjölkar bäst. (Sträng behandling ger god avkastning).
Krokiga träd kan också bära god frukt.
(Svaga föräldrar kan få präktiga barn).
Kunskap går inte i arv.
Kvinnan har sitt ljus av mannen, liksom månen av solen.
Kvinnan ler när hon kan, men hon gråter när hon vill.
Kvinnans list övergår mannens förstånd.
Kvinnfolk är svåra att ha men värre att mista.
Kvinnogunst och rosenblad skiftar hastigt om. (Faller snart av).
Kvinnor och fästingar ska erövras med storm.
Kycklingar vill lära gamla tuppar att gala.
(Ungdomar vill gärna mästra de gamla och erfarna).
Kycklingen ska inte lära hönan att värpa.
Kyrkans granne senast framme. (Den som bor närmast kommer senast).
Kär börda gör lång väg lätt.
Kärlek förgår men vänskap består.
Kärlek är som mässling, ju senare den drabbar en, dess farligare är den.
Kärleken är blind. (Den ser inga fel).
Kärt barn har många namn.
(En omtyckt sak går under många benämningar, ofta om spritdrycker).
Köp när alla vill sälja och sälj när alla vill köpa.

