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1632. Hij vergâârt zijn lappen en ziin leesten.
Hij rolt zijn matten oP.
874. }let Iijl op de leest zetten'

Onmatig eten.
1633. 't Ziin schoenen van één leest'
Zé ziin beiden van dezellde soort.
Zie àok hierboven, nrs. 1612 en 1631.

1634. De lijn wat aanhalen.
Strenger zijn.
1635. Met iemantl één liin trekken.
Het eens zijn met iemand'
1636. Op één lijn stàan met lemand (o/: iets).
Dezelfde waarde hebben.
trekken één lijn, maar ieder aan een einde.
1637. Z;ij-schijnbaar
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.

eiai zii samen, maar inderdaad werken zij
elkander tegen.
Hii is aan het lijntje.
Hij is betrapt, verrast, bedrogen.
Iemand aan het liintie hebben.
Met hem kunnen doen wat men wil'
Iemand aan 't lljntie houilen.
Iemand niet ioslaten, niet laten schieten.
Iemand met een zacht lijntje ergens toe brengen.
Iemand op vriendelijke wijze tot iets brengen.
lk zal aan dat lijntje niet trekken.
Ik zal mij mét riie zaak niet bemoeien.
In het lijntie lopen.
Vooidé mai gehouden worden; het kind van de rekening
ztJn.

1644. Water pompen in een maand.
Een nutteloos werk verrichten.
1113. De naald in het spek steken.
Ophouden me1 werken (vooral gezegd van schoenmakers)'
1645. Dooi het oog van een naald kruipen.
Ternauwe"rnood ontsnappen (aan gevaar, enz.).
1646. Hebt gij een naald, hij heeft een draad.
Hij weet op alles antwoord.
t647, Iets verhalen ian de naald tot de draâil.
Iets vertellen van a tot z, van het begin tot het einde.
1648. Iets weten van de naald tot de drââd.
fôt in Aè minste bijzonderheden ermee bekend zijn, het

haarfijn weten.

1649. Met de liete (o/: gloeiende) naald gemaakt.
Haastig of Slordig afgewerkt.
1650. Met de hete naalil werken.
Haastig en met grote voortvarendheid werken'
1651. Altijd op dezelfde nagel kloppen.
-----

-S1è*fir-ôp àezefâe zaaÉ terugkomen; aandringen; altijd

over dezelfde zaak sDreken.
z. ô. ; Altiid op hetzétlde aambeeld slaan.
1652, De nagel op de koP slaan.
Juist raden.
1653. Hebt ge een nagel, hij weet een gat.
Hij weet oP alles een antwoord.
Ziè ook hierboven, nr.1646.

1654. Hii hceft geen nagel om ziin hoed aan te hangen.
Hij is straatarm.
t655. Iets aan de nagel hangen.
(2. N.) Het ter zijde stellen, geen voortgang doen hebben,
uitstellen.
1656. Ge moet de ploeg bij de staart houden.
Ge moogt niets afgeven zonder geld.
1657. Hij komt zo achter de ploeg vandaan.
Hij is erg boers, onbeschaafd.
1658. Lustig aan de ploeg gaan.
Vrolijk, welgemoed aan de arbeid beginnen.
473. De hand aan de ploeg slaan.
Aan het werk gaan.
1659. De ossen achter de ploeg spânnen.
De zaak verkeerii aanpâkken.
1660, Iemand de praam opzetten.
Een middel aanwenden om hem in bedwang te houden.
f 66l . Hij is het viifde rad aan de wagen.
Hij is overtollig, te veel, hinderlijk.
1662, Onder het rad geraken.
Zich in grote verlegenheid bevinden.
1663. Hii is als door een repel getrokken.
Hij is zeer nager èn dun van lijf.
1664. Ergens met de roffel overheen gaan.
Iets slordig afmaken.
1665. Ergens met de ruwe schaaf over gaan.
Op grove wijze iets afwerken; ook : rtrw en krachtig optreden.

1666. Dat haalt de schaal over.
Dat beslist ten voor- of nadele van iemand.
1667. Dat hangt nog in de schaal,
Dat is nog onzeker.
1668. Zijn wborden op een goudschaaltie wegen.
Uiterst voorzichtig zijn bij wat men zegt.
1669. Dâai hangt de schaar uit.
Het is daar duur, men wordt er gesneden,
1670. Er met de Spaanse échaar doorheen-gaan,
Iets ruw of onkies behandelen.
1671. Het laken door 't oog van de schaar halen.
Oneerlijke winst maken.
1672. Dat is als met een schaartje geknipt,
Dat is juist zoals het wezen moet; dat is nauwkeurig, juist
afgemeten.

1673. Het ging tussen hen ongemakkelijk van het schaartje.
Het ging geducht er van langs.
1674. Een schop een schoD noemen.
Er geen doekjes om winden, een kat een kat noemen.
1675. Dat staat op losse schroeven.
Dat is onzeker, er valt niet op to bouwen.
1676. De schroeven wat aandraaien.
Met meer klern, met meer kracht optreden.
1677. }Jii is op twee slijpstenen geweest,
Hij is erg slim.
1678. Als de spa geveegd is.
Na de begrafenis.
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