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2321. Ergens een mouw aan pâssen.
Een middel vinden om iets in orde te brengen.

7322. Geen mouwen aan de pels weten.
Ergens geen raad op weten.

2323. }J.et achter de mouw hebben.
Slim zijn, geslepen zijn.

2324. Iemand de mouw vegen (of: strijken),
(2. N.) Iemand vleien.

2325. Iemand iets op de mouw spelilen.
Iemand iets wijsmaken, hem doen geloven wat niet waar is.

2326. Iemand in ziin mouw hebben.
(2. N.) Iemand doorzien.
z. b. in N. N. .' Iemand in zijn zak hebben.

2327. lets uit de mouw schudden.
In toepassing op allerlei bewijzen van kennis of geestigheid,
die men zeer vlug en onvoorbereid weet te geven.

2328. De aap springt (a/. komt) uit ile mouw,
De ware bedoelingen komen aan 't licht.

2329. De aap in de mouw hebben.
Zijn gekheid niet laten zien, zich deftig houden, zijn ware
aard verbergen.

2330. De aap uit de mouw schudden.
Zijn ware bedoelingen laten blijken.

2331. Iemanil een briefie op de mouw spelden.
Iemand wat wijsmaken.

1001. De gek kijkt (hem) uit de mouw.
Zijn dwaasheid komt voor den dag, zijn kuren rvorden merk-
baar.

1002. De gek uit de mouw laten springen.
Zijn dwaasheid niet inhouden, zich dwaas aaostellen, zijn
hart eens aan dwaasheid ophalen.

1005. IIij ilraagt de gek in de mouw.
Hij verbergt zijn dwaasheid.

179. De handen in de mouw houden.
Bedekt handelen.

485. De handen uit de mouw steken.
Iets flink aanpakken.

2332. Iemand een leugen op de mouw spelden.
Iemand iets wijsmaken.

2126. E,en mes in de mouw hebben.
(2. N.) Verraderlijk zijn.

2333. Middelen in de mouw hebben.
Geheime middelen weten.

2334. Dat is een ander paar mouwen,
Dat is heel wat anders.

MANTEL, ROK, JAPON.

2335. De mantel naar de winil hangen.
Zich naar tijd en omstandigheden schikken.

2219. De mantel om de tuin hangen.
Een ambt, een betrekking neerleggen.

2336. Iemand de mantel uitvegen.
Iemand streng berispen.
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233?. Iets raet de mantel der liefde bedekken.
Toegevend zijn voor de gebreken en tekortkomingen van
anderen,

2338. De huik naar de winrl hangen.
Zich naar de omstandigheden richten; als het getij verandert,
de bakens velzetten.

2339. Door een dubbele huik kunnen zien.
Zich door geen uiterlijke schijn laten bedriegen, de warc
aard van mensen en dingen doorzien.

2340. Iemand de blauwe huik aandoen.
lemand bedriegen.

2341. Op zijn pij kriigen.
Afgeranseld worden.

2342. De Japanse rok aanhebben.
Beschonken zijn.

2343. IIii moest in de lange rokken lopen.
In zijn doen en laten is hij net een groot kind.

2344. Iemand de rok borstelen.
Iemand afranselen.

2345. Iemand de rok uitvegen.
Hem streng berispen.

1162. Yoor de rok en de brok werken.
Werken voor kost en kleding.

2346. Zijn rok aan iets scheuren.
Bekaaid of met schade van iets afkomen, er aan verfiezen.

2347. IJli heelt een rokie uitgetrokken.
Hij is mager geworden.

2348. Zlin rokJe omkeren.
Van partij of godsdienst vcranderen.

2349. Iemand een sÏp van de rok scheuren.
Inbreuk maken op iemands rechten of zijn gezag, hem
daarin te kort doen,

2350. Op zijn japon kriigen.
Er van langs krijgen.

PELS.

2351. Op het rammelen van de pels.
Op goed geluk, zonder nauwkeurig te onderzoeken of te
overrvegen.

2352. De p€ls ondertasten,
r êti- n-àu-ùÏè"ii g' onderzoeken,
weten zien te komen.

2353. Iemand de pels uitkloppen.

het naadje van de kous te

Iemand afrossen; ook: hem hardeverwijtingen doen horen.
2354. Iemand een luis in de pels zetten.

Iemand tot het opnemen van een lastig mens, tot het aan-
vaarden van een netelige zaak bewegen; hem een grieveo-
de argwaan berokkenen.

2355. Een luis in ziin eigen pels pot€n.
Zichzelf last of nadeel berokkenen,

2356. Iemand met ziin pels aan de deur zetten.
Hem buiten zetten.
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