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Set 1  Set 2  Set 3  Set 4  Set 5  Set 6  Set 7  Set 8  Set 9  Set 10 
sur  stor  gris  boll  grop  tror  syr  ser  fil  hav 
mur  borr  kris  fall  sop  gror  flyr  lfer  lik  gav 
sår  mor  is  håll  pool  grå styr  ber  lin  har 
får  skor  risk  bål  sol  blå for  ger  fin  skarv 
mår  mos  fisk  hål  grupp  slår fyra  ler  fri  arv 
mås  små  list  lån  gupp  flår fjor  bar  rim  larv 
svår  mål  brist  nål  puss  år myr  far  frid  varv 
två  tvål  pisk  hån  sluss  bår dyr  skar  lim  var 
ås  tål  sist  hall  ful  står fyr  rak  glad  klar 
surr  torr  stil  full  ull  går myra  brak  lass  par 
morr  knorr  ris  lur  mull  ror  flyg  kar  glass  rar 
vår  bor  stol  bur  grus  tår yra  rik  klass  snar 
                    
Set 11  Set 12  Set 13  Set 14  Set 15  Set 16  Set 17  Set 18  Set 19  Set 20 
grön  bok  hus  häst  jul  ask  röd räv till  vas 
skön  kok  bus  bäst  kul  mask  död snäv vill  glas 
frön  kock  snus  fest  gul  slask  bröd stäv sill  vass 
krön  rock  buss  stel  krus  vask  bred  väv dill  tass 
rön  ork  just  ett  brus  skav  sned  gräv pil  gles 
tös  bock  lust  fel  blus  lav  slev  värk spill  blad 
stön  tork  kust  sett  gröt slav  brev  kväv sil  spad 
lös  krock  kust  vett  söt av  berg  märk stins  bad 
öst  sork  plus  snett  röt vag  färg ärm stins  lag 
frös  kork  skur  nytt  rött dag  helg  skärm  sting  tag 
röst  stork  tur  prytt  trött trav  älg värm kring  drag 
bröst  stark  ur  spel  krass  svag  sälj svärm  ring  grad 
                   
Set 21  Set 22  Set 23  Set 24  Set 25  Set 26  Set 27  Set 28  Set 29  Set 30 
kall  hår  ägg  klo  lus  ram  kål fat  all  klok 
mall  torv  vägg  sno  ljus  dam  brås fatt  bal  lok 
stall  når  hägg  kost  snö tam  flås tro  klas  klick 
tall  korg  skägg  ost  tö mark  moll  trä al  lack 
lat  norr  här  prost  slö tsar  roll  knä dal  chock 
stat  kår  svär  rost  läs kvar  troll  ratt  ål  lock 
stal  korv  vers  post  ko  spar  skål flat  snål  stock 
kal  skorv  pers  stop  sök damm  trål satt  vall  tack 
smal  kors  rep  knop  lök kvark  bås matt  skal  frack 
ska  fors  knep  knopp  rök kvart  lås mat  kol  tok 
bra  sorg  där  lo  krök kvast  blås hat  mas  stick 
dra  torg  svep  sop  krok  spark  bloss  hatt  gas  prick 



 

  

 
 

Set 31  Set 32  Set 33  Set 34  Set 35  Set 36  Set 37  Set 38  Set 39  Set 40 
fläkt  rask  spak  ek  duk  stad  tunn  björn skåp  barn 
spräckt  plask  däck  lek  sjuk  dugg  brunn  hörn dråp  flarn 
släkt  malm  svin  stek  sju  fag  brun  örn hopp  mal 
slick  snask  vin  och  fru  vad  mun  torn  propp  lamm 
flykt  small  min  plock  rus  slag  från mött dropp  stamm
dräkt  skall  mil  el  mjuk  dagg  spån sött drog  kram 
fik  alm  ting  tjock  rusk  jag  spinn  horn  slog  sval 
fick  kval  fräck  tjat  must  dryg  stinn  kött krog  man 
knäckt  palm  spring  gnat  du  tyg  skinn  kirn  plog  han 
vak  sal  spik  prat  mast  smyg  sked  tak  volt  kamm 
vik  tal  späck  flock  last  hugg  smed  smak  valt  kvarn 
sträckt  kväll  knäck  fläck rask  vid  med  flak  vält  val 
                   
Set 41  Set 42  Set 43  Set 44  Set 45  Set 46  Set 47  Set 48  Set 49  Set 50 
ved  papp  gräns  ut  öl börs ton  besk  bön  kiosk 
råd  napp  gräs  bård  köl törs zon  träsk kön  mitt 
svärd  knapp  pjäs  gård  knöt rörs kon  skär frän  mått
sed  tapp  halv  vård  flöt stör don  sky  kråm  påsk
red  tupp  valv  trut  flit  nyss  ord  kyl  kräm  käpp
rädd  upp  krav  slut  föl  för bord  läsk skänk  lapp 
sedd  slump  värv  tjut  svält kryss  jord  bär län  skepp 
skydd  topp  kärv  hård  fjäll ryss  bank  väl sänk  skott 
räd  sopp  kräv  nog  fält kör blank  gräl hän  smått
lärd  kupp  grav  skjut  tält by  ro  själ bänk  mätt
brydd  pump  nerv  skog  stöt bry  rank  själv kräk  lopp 
värd  lump  kalv  fog  säll kry  oro  kär lön  läpp
                   


