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2274, Op zijn uiterste koordeken zijn.
0p zijn best gekleed zijn.

2275. Betet een lap dan een gat,
Beter een gelapt dan een gescheurd kleed.

2276. }{ii is weer op de lapnen.gij is weei op dé loop, weer weg; ook : hij is weer hersteld.
op de been.

2n7, H.ij laat het onder de lappen.
Hij verwaarloost de boel.

2278. lemand op zijn lappen geven,
Iemand afranselen.

2279. Mlet iets op de lappen komen,
Er mee voor de dag komen.

2280. We zullen hem een lap zetten.
We zullen de zaak flink aanPakken.

2281. H.et gaat hem voor't lapje,
HËt gaat uitstekend,- voorspoedig; het gaat voor de wind.

2282, Iemanil voor 't lapje houilen.
lemand voor de gek houden.

2283. Iemand uit de loog borstelen.
lemand in een nieuw pak steken.

2284. Uit de loog geborsteltl ziin.
In een slcËoon of nieuw pak gestoken zrin; ook I uit de brand
zijn, uit de verlegenheid zijn.

2285. Wat is hii in de P,
Wat iihij prachtig, nrooi aangekleed.

2286. Hii ziet er uit om tloor een ringetje te halen.
Hij ziet er keurig netjes uit.

2287. Zich uitkletlen voor men slapen gaat.
Te vroeg zijn zaken laten varen.

2288. Dat heeft hij aan zijn broek.
Dat moet hij betalen.
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2289. De broek lappen en 't garen toegeven.
Iemand eèh dienst bewijzen, het opoffering van tijd en geld'

2290. Ergens een broek aan verslijten.
Er grote schade bij lijden.

2291. Iemand. achter de broek zitten (o/: riiden).
Iemand achtervolgen, hem vôortdurend op de vingers zien,
hem dwingen zijn plicht te doen.

2292. Iemznd de broek oPbinden'
Iemand onder lianden nemen, hem te lijl gaan.

2293, Iemand een broek aânpâssen.
Iemand beknorren,

2294. lemand iets aan zijn broek lappen.
Iemand benadélen door hèm iets duur te doen kopen of
door hem een spel te doen verliezen.

2295, Uit een riike broek geschud zijn.
Van voorname afkomst zijn.

2296. 't Zalziin broek varen.
(2. N.) Het zal hem niet meevallen.

2297. Ziin broek aan iets scheuren.'Bekaaid of met schade van iets afkomen, er aan verliezen'
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2298. Dat is er een met een broekje aan.
Dat is een aangeklede leugen.

2299. Yan hetzelfde goed een broek krijgen,
Met gelijke munt betaald worden.

2300. 't Is een jongetje van de eerste broek.
Hij komt pas kl'jken, 't is een beginneling in het vak.

2301. Een mier in zijn broek hebben.
Erg onrustig zijn, altijd in beweging zijn,
z. b. : lù/Iet zijn gat op een hekel zitten.
Kwik in zijn benen hebben.
Paardevlees gegeten hebben.

2302. De houten frak aantrehken.
Sterven,

2303. Iemand zijn frak uitkloppen.
(2. N.) Iemand afranselen.

2304. Iemand iets op zijn jak werpen.
Een klad op hern werpen.

2305. Iernand in het lange jak laten lopen.
Iemand voor de mal houden, hen-r treet hebben, beschaamd
zetten.

2306. Iemand \rât op het jak geven.
Iemand afrossen; ook : hem een nadrukkelijke vermaning
of berisping geven.

23O7. Zoals de wind is, waait zijn jasje.
Wordt gezegd van iemand die met alle winden meewaait.

2308. Iemand over zijn kamizool kappen.
Hem afrossen.

2309. Iemand de kazak vernestelen.
Iemand mores leeren.

2310. Iemand wat op zijn kazak geven.
(2. N.) Iemand afrossen.

2311, Op iemands kazak zitten.
(2. N.) Iemand berispen; hem belasteren.

2312. Ziin kazak keren.
(2. N.) Van godsdienst veranderen.

2313. Iemand op zijn vestje tikken.
Iemand iicht berispen bij een misslag, hem op zijn vingers
tikken.

2314. Op zijn wambuis krijgen.
Slaag krijgen; ook : er slecht afkomen.

2315. Zijn slippen aan iets scheuren.
(2. N.) Er aan verliezen, er een strop aan hebben.

2316. FIet zal hem zijn (beste) kraag kosten.
Het zal hem de hals, het leven kosten.

2317. Iets in zijn kraag hebben.
Om iets vertoornd zijn ook .' minder goede inzichten heb-
ben.

2318. Zijn kraag vullen.
(2. N.) Zijn genoegen eten.

MOUWEN.
2319. Dat is maar een gemaakte mouw,

Dat is maar een voorwendsel, een uitvlucht.
2320. F,en wijde mouw hebben.

Niet nauw zien.
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