
Expressions with EYE Study the examples with your partner. 

 

 

She opened her eyes wide. ●Hän räväytti silmänsä auki. 

 

In her eyes he was a sad, lonely man. ●Naisen silmissä hän oli surullinen, yksinäinen mies. 

 

Sean caught Ruth's eye and winked at her. ●Sean onnistui kiinnittämään Ruthin huomion ja iski tälle silmää. 

 

the eye of the hurricane ●hurrikaanin silmä 

 

Madonna likes being in the eye of the storm. ●Madonna viihtyy myrskyn silmässä. 

 

He eyed Nathan suspiciously. ●Hän silmäili Nathania epäluuloisesti. 

 

I started eyeing up a pastry. ●Aloin silmäillä leivonnaista. 

 

There were some men in the bar who eyed her up. ●Baarissa oli joitakin miehiä, joka katselivat häntä sillä silmällä. 

 

The children were all eyes when the teacher showed them the device. ●Lapset seurasivat silmä kovana, kun opettaja näytti heille laitteen. 

 

The teacher kept half an eye on her all the time. ●Opettaja tarkkaili häntä toisella silmällä koko ajan. 

 

I had never clapped eyes on the girl before. ●En ollut nähnyt tyttöä koskaan aiemmin. 

 

Noreen kept a closer eye on Maria after that. ●Noreen piti Mariaa tarkemmin silmällä sen jälkeen. 

 

We didn't see eye to eye on the matter. ●Emme olleet asiasta samaa mieltä. 

 

Contracts are drawn up with an eye to flexibility. ●Sopimukset laaditaan joustavuutta silmällä pitäen. 

 

I sat with one eye on the clock. ●Istuin vilkuillen kelloa toisella silmällä. 

 

I've always wanted a bird's eye view of the garden. ●Olen aina halunnut nähdä puutarhan lintuperspektiivistä. 

 

He has got his eye in and we may put together a respectable score yet. ●Hän on saanut pelinsä toimimaan ja voimme vielä yltää hienoon 

    tulokseen. 



 

Keep an eye out for anything suspicious. ●Pidä silmäsi auki kaiken epäilyttävän varalta. 

 

He opened our eyes to a lot of opportunities. ●Hän avasi silmämme näkemään monia mahdollisuuksia. 

 

She was up to her eyes in work. ●Hänellä oli kova kiire töissä. 

 

They must be up to their eyes in debt. ●He ovat varmaan korviaan myöten veloissa. 

 

I only have eyes for you. ●Näen vain sinut. 

 

One of the lads gave me the eye. ●Yksi pojista katseli minua sillä silmällä. 

 

The accident happened under my very eyes. ●Onnettomuus tapahtui aivan silmieni edessä. 

 

The police had their eye on him. ●Poliisi piti häntä silmällä. 

 

He had his eye on a bigger apartment next door. ●Hän havitteli isompaa naapuriasuntoa itselleen. 

 

When I read about him being arrested my eyes popped out on stalks. ●Kun luin hänen pidätyksestään, silmäni rävähtivät hämmästyksestä

    suuriksi. 

 

She made eyes at him. ●Nainen silmäili häntä kiinnostuneena. 

 

I suppose she married him with her eyes open. ●Kaipa hän tiesi mitä teki, kun meni hänen kanssaan naimisiin. 

 

He could fly the plane with his eyes closed. ●Hän osaisi lentää konetta vaikka silmät kiinni. 

 

Did she go into the marriage with eyes shut or open? ●Tiesikö hän mitä teki, kun meni naimisiin? 

 

She made eyes at him. ●Nainen silmäili häntä kiinnostuneena. 

 

The truth hit him right between the eyes. ●Totuus valkeni hänelle kaikessa kauheudessaan. 

 

Noreen kept a closer eye on Maria after that. ●Noreen piti sen jälkeen Mariaa tarkemmin silmällä. 

 

All eyes are on the elections. ●Katseet kohdistuvat nyt vaaleihin. 



 

She closed her eyes to the truth. ●Hän sulki silmänsä totuudelta. 

 

Contracts are drawn up with an eye to flexibility. ●Sopimukset laaditaan joustavuutta silmällä pitäen. 

 

She took the course with an eye to a political career. ●Hän suoritti kurssin poliittinen ura tähtäimessään. 

 

There was nothing but empty coastline as far as the eye could see. ●Autio rantaviiva ulottui silmänkantamattomiin. 

 

He has an eye for antiques. ●Hänellä on silmää antiikille. 

 

The procedure is performed under the watchful eye of an anaesthesiologist. ●Toimenpide suoritetaan nukutuslääkärin valvovan katseen alla. 

 

I sat with one eye on the clock. ●Istuin vilkuillen kelloa toisella silmällä. 

 

The police had their eye on him. ●Poliisi piti häntä silmällä. 

 

The system is still a twinkle in the eye. ●Järjestelmä on vasta suunnitteluasteella. 

 

It's one in the eye for the crumbling class system. ●Se on takaisku murenevalle luokkayhteiskunnalle. 

 

She was up to her eyes in work. ●Hänellä oli kova kiire töissä. 

 

They must be up to their eyes in debt. ●He ovat varmaan korviaan myöten veloissa. 

 

Keep an eye out for any pickpockets. ●Pidä silmäsi auki taskuvarkaiden varalta. 

 

The accident happened under my very eyes. ●Onnettomuus tapahtui aivan silmieni edessä. 

 

He is a conniving toady with an eye for the main chance. ●Hän on vehkeilevä hännystelijä, joka pyrkii aina hyötymään kaikesta. 

 

I would give my eye teeth to go back in time. ●Antaisin mitä tahansa voidakseni palata ajassa taaksepäin. 
 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Homma itsellesi tämä loistava työkalu kehittyäksesi eri kielissä!) 


