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Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6 Set 7  Set 8  Set 9 Set 10 

laen tee hetk praad rass kraam kauss laul salk põud 

vaen veel retk plaan  trass gramm kaust haug talv lõug 

vaev geen matk kraad fraas kramp paus pauk sats tõug 

laev keeld matt kraan praak krahv taust kaup sall lõng 

nael peen makk raad pank lamp aus haud saal õun 

naer meel rakk kraav paak klaar au raud saag jõuk 

aed neer akt laat traat trahv aur laug kalm tõus 

aeg leer fakt latt pakk raam auk laut palm jõud 

kael lend katk plaat park daam kasv laud parm nõu 

kaev vend kask praam paks tramm kass hang samm õnn 

pael mees vask raag tark tamm kast hing salm sõnn 

kaer mets mask paat mark kamp mast luud maal õrn 

          

Set 11 Set 12 Set 13 Set 14 Set 15 Set 16 Set 17 Set 18 Set 19 Set 20 

põlv laik õis nõel näpp säär mäng vähk külm vürts 

nõlv laip lõik sõel täpp sääst märg värv külg vürst 

sõim laisk mõis kõht pätt hääl nälg välk küll müüt 

sõlm lai hõrk koht käpp väärt pärg jälk kütt münt 

mõrv laim hõlm lõhn käik sääsk härg särk küüs müük 

sõrm aim kõik kõhn käsk määr jälg märk küps mürk 

kõrv ait või rõhk käis väär järv närv kükk müür 

võlg vaid võim õhk pärm äär jätk bänd püük üür 

põld vaip sõit nõrk lärm jää järk känd rütm tüür 

põll vaim võit võrk pääs jääk mänd kand vihm tüüp 

põnn paik hõim lõks lääs jäik mäss tärn rihm tükk 

kõrb mai nõid laks lääts jäär äss pärn rühm trükk 

          

Set 21 Set 22 Set 23 Set 24 Set 25 Set 26 Set 27 Set 28 Set 29 Set 30 

vist plekk luu usk turg saar poks laps tross proov 

vest pekk luup uisk kurg tsaar lokk lask troll polt 

kest sepp kuub tuisk kurd staar lohk laas tops volt 

sest trepp kuusk suusk murd staap oks maas kops pood 

tekst lepp uus juust purk part ots maks kopp koll 

test kepp uks just kurk pant pott mass sopp roll 

telg tekk puus juus nurk sant sokk tass boss kool 

velg telk uss kuus nukk taks jooks taas poiss kolm 

serv kett suss lust kukk saak jook marss loss kolb 

relv lett kuu must puuk saks kos´k maa loos komm 

rehv lehm kuum tuum pukk kaks kokk maht koos kohv 

kehv leht kumm tuim lukk jaks kook mahl loom korv 

          

  



 

Set 31 Set 32 Set 33 Set 34 Set 35 Set 36 Set 37 Set 38 Set 39 Set 40 

ploom nool vorm ports kiht stiil pliit siin hirm grill 

poom noor norm korts siht piin liit siis ilm pill 

pomm mood' loov kord pihk til'l liik sein fil'm triip 

loend moos' vool koor pilk lill kiip viis viil gripp 

soeng rool tont koon pilv piim kiil seen miil pink 

loeng roos' tonn kork pits liim lift hein kiiks kink 

soon sool tool kood vits kriim niit vein kiik pilt 

tsoon hool konn pronks kilp linn näit meil riik tikk 

tort hoop toit konks kimp liin siil meik giid kilk 

torm jood koit fond kits link liiv seik tint trikk 

torn soov kon't blond kips lipp viiv veis print tilk 

tolm soo rott rong lips nipp liig seis vint tiik 

          

Set 41 Set 42 Set 43 Set 44 Set 45 Set 46 Set 47 Set 48 Set 49 Set 50 

list taim lind klaas grupp pirn sukk pul'ss null ruum 

lint tai pind klass trupp piir hukk pulm kull rumm 

liist tiib pikk laast truu kiir kutt pull kuld trumm 

riist tiim rind saast ruut tiir mutt rull kuid trump 

rist sait ring kaar tuul juur muhk muld krun't tund 

risk vaik kirg kaart pruut uur juht mull kun'st tung 

kirst vait king karp pruun kuur tuhm pult kulm sund 

kirss maik sild kark jupp nurm tuhk puit julm suund 

riis pai sil't karm supp surm kurv pulk kurss punn 

reis laid sikk kant nupp suur kurt hulk kurb punt 

kriis leib sink klapp vutt suu hurt hull kulg puu 

kriips leid tsink lapp rutt süü hunt huul kumb puur 


