Dosdesign’s Sjove Ordsprog
1: Man skal ikke kaste ærter for svin.
2: Dødt barn bliver ikke gammelt.
3: Brændt barn spyr ild.
4: Og lugter.
5: Den enes død, den andens kød.
6: Mange bække små gør en stor ål.
7: Skæve børn leger bedst.
8: Den, der kommer sidst, kommer bedst.
9: Det er en sen død at lade sig træde ihjel af græs.
10: Lad hænge, hvad ikke kan stå.
11: Når man rækker Fanden en lillefinger tager han hele
hånden.
12: Og en tå.
13: En fisk og en gæst lugter ilde den tredje dag.
14: Især en kvinde.
15: Forbuden fugt smager bedst.
16: Én fugl i munden er bedre end ti i bagen.
17: Man skal aldrig save den sten over, som man sidder på.
18: Gud mildner luften for de gibbede får.
19: Alle vil ind, hvor geden er lavest.
20: Hvor der spilles, der spildes.
21: Hashværk er belastværk.
22: Der skal mere end held til at finde ål i en høstak.
23: Den man elsker lugter man.
24: Hvad jernet er fuldt af, løber munden over med.
25: Og sådan er det jo bare.
26: Man skal ikke lege med hunden.
27: Ærlighed gør blind.
28: Man kan ikke både blæse og have kælk i munden.
29: Det som den ædru har i jernet, har den druknede i
munden.
30: Selv om det er wammelt.
31: Der kan let gå ild i gamle mus.
32: Hvad der kommer let, står let.
33: En sovende kat fanger ingen lus.
34: Ingen ost uden torne.
35: Man skal ikke købe katten i sækken.
36: Der er vel en grund til at den kom derned.
37: Den der har jernet i mange ilde brænder sig.
38: Gammel kærlighed guster ikke.
39: For megen mug fordærver maden.
40: Nye oste fejer bedst.
41: Man kan ikke leve af kærlighed og sildevand.
42: Der kan man jo bare se.
43: Fremmed had smager bedst.
44: Erfaren mand er god til heste.
45: Og hver mand sin lyst.
46: Morgenstund har gnu i mund.
47: Man skal ikke græde over spildt kælk.
48: Alt med nåde.
49: Der sker intet nyt under stolen.

50: Man kan sagtens sidde i ovnen og bage på konen.
51: Hvis man gider.
52: En ravn hugger ikke øjet ud på anden.
53: Man må så, som man selv har høstet.
54: Det er en ringe røv, der er uden et hul.
55: Et hul er et hul.
56: Hvor der er røg er der også grill.
57: Hvalros stinker.
58: Man kan også gøre garn uret.
59: Man skal ikke sælge skindet før ørnen er skudt.
60: For skind bedrager.
61: Man skal ikke gå over åen efter sand, hvis man selv
bor i et glashus.
62: Når man taler om solen så forsvinder den.
63: Hver smed har sin sæd, og hver kone sin gane.
64: En krone sparet er en krone tjent.
65: Det giver to ialt.
66: Man skal ikke skyde spurve med kameler.
67: Man skal ikke kaste med sten efter vand.
68: Eller noget i den stil.
69: Tomme bønder buldrer mest.
70: Sele på, store og små.
71: Utak er verdens lem.
72: Kær tarm har mange navne.
73: Hvo intet vover, intet finder.
74: Æblet falder ikke langt fra dammen.
75: Ude af øje, ude af skind.
76: Bedre er tomt øl end tynd tønde.
77: Overdrivelse gør mester.
78: Gå ikke i vandet før en time efter du har spist.
79: Og kun til navlen.
80: Dagligt håndværk gør lystig mester.
81: Man skal nyde før man kan flyde.
82: Hver kvinde til sin tid.
83: Det er en drøj kost at æde sin egen lort.
84: Hvis du lader alle træde på dig bliver du til et tæppe.
85: Det er rigtigt nok.
86: Den misundelige er sin egen puddel.
87: Små gryder har også øjne.
88: Lad os alle bade.
89: Gud slår hver mand med sæler.
90: Hvis ikke man vil hore, så må man føle.
91: Gå aldrig tilbage til en fuser.
92: Gæssene er altid grønnere på den anden side.
93: Enhver er en kælk nærmest.
94: Uden mad og drikke.
95: Duer teltet ikke.
96: Bedre sent end altid.
97: Øv.
98: Jeg troede jeg kunne nå 100.
99: Men pyt.

