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Set 1  Set 2  Set 3  Set 4  Set 5  Set 6  Set 7  Set 8  Set 9  Set 10 
ahne  purkaa  emo  kevyt  kumpi  vaali  poistaa  maali  haaste  aivot 
aine  puro  eno  kevät  kumi  valas  poisto  kala  haave  toinen 
aines  purra  ero  kuri  julma  vaja  hoito  kana  vanne  nainen 
avain  ruoka  teos  koti  kummi  vala  huivi  kalja  kanne  nauha 
avoin  ruska  seos  korpi  kuuma  valaa  huvi  kalju  ranne  nuha 
mainos  rusko  side  kori  kuume  vaje  huono  saari  rinne  nuori 
painos  suora  sade  korko  juoma  valli  hame  hana  hanki  nuotti 
pallo  surra  kide  koko  lumi  velli  huone  saha  vanha  uhma 
pula  taival  säde  kokko  pukki  alas  home  sana  vanki  uhka 
pulla  taivas  eväs  koitos  purkki  allas  pesti  sata  vankka tuhka 
pullo  tuska  teräs  kiitos  vaara  hoitaa  kaali  haava  raivo  inho 
pulma  usko  eräs  kulma  vaari  posti  kaari  kaava  kaivo  ilo 
                    
Set 11  Set 12  Set 13  Set 14  Set 15  Set 16  Set 17  Set 18  Set 19  Set 20 
iho  tuuli  kuulo  laina  varas  käänne  härkä  kierto  tähti  leikki 
tori  tulla  kuolla  laine  varvas  näytös  häivä  kotka  halli  leiri 
tosi  tulie  muusi  laita  varma  käytös  päivä  koska  lahti  lelu 
torni  tulli  muuri  laiva  vasa  käännös vielä  koski  hurja  lievä 
tuore  tuki  joulu  lanka  vasta  säännös vähä  mieli  harja  levy 
tuotto  tulkki  koulu  vaiva  tili  näyttö  häätää  kohta  sarja  levä 
tuote  tukku  kulu  paita  tilli  täyttää  kylä  kohtu  ralli  kehto 
kausi  tukki  kuru  palo  tila  käärme  hätä  kohu  marja  paisti 
kuusi  puoli  kuiva  pata  sisko  kukko  vähän  kohti  lehto  paitsi 
uusi  nuoli  kulta  pato  kisko  kiekko  väylä  soihtu  lehti  paistaa
suoli  kuulla  laitta  vara  näyttää liekki  kieli  tauti  laulu  aito 
tuoli  kuula  laiha  vatsa  käyttää häkä  kielto  mahti  lenkki  taide 
                   
Set 21  Set 22  Set 23  Set 24  Set 25  Set 26  Set 27  Set 28  Set 29  Set 30 
tiede  koota  käki  akka  lampi  kiire  harmaa keto  portti  nostaa 
tieto  koittaa  käsi  arvo  lappu  kierre  harmi  veto  poikki  kostaa 
taito  hissi  kärki  armo  lamppu kirja  harva  meri  poika  kosto 
taitaa  hiki  väki  hylky  lempi  kissa  hauta  verho  piikki  ostaa 
taittaa  hirvi  järki  hyöty  latu  kirje  salpa  kortti  sinä  suru 
haastaa  liki  järvi  hylly  laatu  kisa  veli  tasku  silli  kaste 
haistaa  vitsi  kerä  sakko  nimi  läpi  keli  lasku  milli  kate 
raskas  virsi  erä  pakko  niemi  lääni  veri  sotku  silti  kato 
rakas  virhe  lauta  laki  naru  ääni  vero  polkka  silta  katse 
rikas  veitsi  lautta  lakko  nauru  ääri  vesi  polku  multa  siivu 
voittaa  kaaos  laatta  lakki  pieni  halpa  peli  potku  murhe  sivu 
soittaa  kaamos  arka  lahko  sieni  harha  peili  potti  murre  koppi 
                   

  



 

  

 

Set 31  Set 32  Set 33  Set 34  Set 35  Set 36  Set 37  Set 38  Set 39  Set 40 
kuppi  tapa  jalo  hohto  luistaa ryhmä  jauhaa  hiiri  kenkä  maasto 
oppi  tuho  jakaa  johto  palaa  tyhmä  pettää  karja  kenttä  mato 
onni  taho  tiimi  viiri  pala  paine  peittää keho  kestää  matto 
sonni  teho  toimi  piina  salaa  maine  peitto  kehno  keittää  maksu 
räntä  pääsky  tuoda  villi  rauha  keppi  pelkkä  rivi  keitto  maksa 
ranta  pääsy  juosta  villa  lasti  kaappi peto  karva  katto  luulla 
rampa  pääty  juoda  viisi  rapa  nappi  pelto  kasa  katko  luuta 
kanta  jatko  juusto  viini  raha  happi  pankki kassi  heittää  paasto 
kansi  jatkaa  joustaa  viina  rata  korppi penkki kassa  ilma  taksa 
kansa  jaksaa  juuri  muistaa rasti  puite  poro  kivi  ilta  tali 
kanssa  jakso  kilpi  muisti  ratti  puute  piiri  passi  ukko  talli 
napa  jano  kilpa  muisto  asti  jauho  kehu  korva  lukko  talvi 
                   
Set 41  Set 42  Set 43  Set 44  Set 45  Set 46  Set 47  Set 48  Set 49  Set 50 
solmu  vaate  pannu  turha  oja  takia  riisi  mutka  taulu  paha 
sopu  aate  vuoka  turta  oma  takoa  risti  matka  liha  sora 
solu  tahti  vuosi  turva  olla  takki  tukka  syödä  loppu  kirkko 
sääli  heti  vuoro  turve  teksti  tankki  rankka syöpä  lilja  meikki 
sääri  hetki  vuori  terve  testi  tiukka  sankka sello  linja  kaato 
suku  renki  vuokra  tulva  koru  tappo  satu  sellu  linna  häät 
puku  retki  vuoto  tarve  karu  tappaa savu  seula  viha  perho 
luku  reitti  viedä  murha  kuori  happa  sävy  sielu  piha  pha 
sulku  henki  paalu  kova  kuoro  taakka katu  kaula  lippu  paheta 
purku  lyhty  rauta  koura  kuva  tarkka  kriisi  keula  luotto  vuotaa 
geeni  lyhyt  paluu  kovaa  kurja  tahra  kukka  aula  luonto  puoltaa
treeni  panna  routa  koira  loma  tarha  sukka  kello  minä  jousta 
                   


