
Expressions with MAKE Study the examples with your partner. 

 

 

The paper weight is made of glass. Paperipaino on tehty lasista. 

 

He swore he would never make a film about the Mafia. Hän vannoi, ettei koskaan tekisi elokuvaa Mafiasta. 

 

I'll make us a nice cup of tea. Keitän meille kupilliset teetä. 

 

Have you made a will? Oletko tehnyt testamentin? 

 

I'm just going to make a phone call. Minä soitan vain yhden puhelun. 

 

We all make mistakes. Kaikki me teemme virheitä. 

 

We made him an offer he couldn't refuse. Teimme hänelle tarjouksen, josta hän ei voinut kieltäytyä. 

 

Liz made him clean the room. Liz pani hänet siivoamaan huoneen. 

 

His presence made her happy. Miehen läsnäolo teki hänet onnelliseksi. 

 

The following year he was made president. Seuraavana vuonna hänestä tehtiin presidentti. 

 

I had to shout to make myself heard. Minun oli huudettava saadakseni ääneni kuuluville. 

 

I wish to make it clear that these are my own personal opinions. Haluan tehdä selväksi, että nämä ovat omia henkilökohtaisia mielipiteitäni. 

 

His bullying behaviour made him enemies. Hän hankki vihollisia öykkärimäisellä käytöksellään. 

 

He had begun to make a name as a choreographer. Hän oli alkanut luoda nimeä koreografina. 

 

Searle made some sharp remarks. Searle teki muutaman terävän huomautuksen. 

 

He made a speech at the dinner. Hän piti puheen illallisilla. 

 

She'll make a good actress. Hänestä tulee hyvä näyttelijä. 



 

His adventures would make an excellent feature film. Hänen seikkailuistaan tulisi loistava kokoillan elokuva. 

 

Richard and Julie make a perfect couple. Richard ja Julie ovat täydellinen pari. 

 

He makes three million dollars a year. Hän ansaitsee kolme miljoonaa dollaria vuodessa. 

 

Now he is beginning to make money from his books. Nyt hän alkaa ansaita rahaa kirjoillaan. 

 

She made a living giving private lessons in English. Hän ansaitsi elantonsa antamalla englannin yksityistunteja. 

 

Thirteen plus one makes fourteen. Kolmetoista plus yksi on neljätoista. 

 

That makes four hundred. Se tekee yhteensä neljäsataa. 

 

I make the total for the year $1 million. Arvioin koko vuoden tulokseksi miljoona dollaria. 

 

We'll make New York by nightfall. Ehdimme New Yorkiin pimeäntuloon mennessä. 

 

He made the school team. Hän pääsi koulun joukkueeseen. 

 

King struggled to his feet and made towards the car. King kompuroi jaloilleen ja suuntasi kulkunsa autoa kohti. 

 

This book made him. Tämä kirja teki hänestä menestyvän. 

 

The people made a circle around the house. Ihmiset muodostivat kehän talon ympärille. 

 

– What time would suit you? – Can we make it half past one? – Mikä aika sinulle sopisi? – Kävisikö puoli kahdelta? 

 

I would like to make an appointment with the doctor. Haluaisin varata ajan lääkärille. 

 

She's made her own bed. Hän on pedannut sänkynsä. 

 

Moreton is obviously trying to make it with Sally. Moreton yrittää selvästi päästä sänkyyn Sallyn kanssa. 

 

I can't remember what make of car he drives. En muista, minkä merkkinen auto hänellä on. 



 

tools of domestic make kotimaista tekoa olevat työkalut 

 

make out an invoice to A kirjoittaa lasku A:n nimeen 

 

She had to make do with a tiny pension. Hänen täytyi tulla toimeen pienellä eläkkeellä. 

 

He made it as an actor. Hän menestyi näyttelijänä. 

 

She'd never make it if she tried to go by bus. Linja-autolla hän ei ehtisi millään. 

 

Something came up and I can't make it tonight. Minulle tuli menoa, joten en pääse illalla. 

 

She is going to make it but she is still seriously ill. Hän selviytyy kyllä, mutta on edelleen erittäin sairas. 

 

What do you make of the idea? Mitä mieltä olet ideasta? 

 

Can you make anything of it? Ymmärrätkö siitä mitään? 

 

Mrs Thatcher has made much of Britain's scientific brilliance. Rva Thatcher on korostanut Ison-Britannian etevyyttä tieteen alalla. 

 

He claims the alleged victim had made up the whole story. Hän väittää, että väitetty uhri oli keksinyt koko jutun. 

 

Casualwear makes up 70 per cent of sales in the shop. Vapaa-ajan vaatteet muodostavat 70 prosenttia myymälän myynnistä. 

 

She made up with her mother. Hän teki sovinnon äitinsä kanssa. 

 

Her eyes were made up with black eyeliner. Hän silmänsä oli meikattu mustalla rajausvärillä. 

 

Paula made herself up carefully. Paula meikkasi kasvonsa huolellisesti. 

 

The rest will be made up by grants and government subsidies. Loppu tulee apurahoista ja valtionavustuksista. 

 

The pharmacist will make up the prescription. Farmaseutti valmistaa lääkkeen reseptin mukaan. 

 

Curtains are sometimes made up in this fabric. Joskus tästä kankaasta valmistetaan verhoja. 



 

The bed was made up very tidily. Sänky oli sijattu erittäin siististi. 

 

I could just make out his face in the light from the doorway. Saatoin juuri erottaa hänen kasvonsa oviaukosta tulevassa valossa. 

 

I couldn't make out what he was saying. En saanut selvää hänen puheestaan. 

 

Wexford made for the stairs. Wexford suuntasi kohti portaita. 

 

A happy parent makes for a happy child. Kun vanhemmat ovat onnellisia, lapsikin on onnellinen. 

 

These films do not make for easy viewing. Nämä elokuvat eivät ole helppoa katsottavaa. 

 

The waitress made off again. Tarjoilija häipyi taas. 

 

He stepped aside to make way for his son. Hän astui syrjään tehdäkseen tilaa pojalleen. 

 

The house was demolished to make way for a car park. Talo purettiin parkkipaikan tieltä. 

 

He made his way back to his native area. Hän matkasi takaisin synnyinseudulleen. 

 

He made over the farm to his newly married elder son. Hän luovutti maatilan vastanaineelle vanhimmalle pojalleen. 

 

He had the kitchen made over for Joan. Hän uudisti keittiön Joania varten. 

 

I'd like to make her over. Haluaisin uudistaa hänen ulkonäkönsä. 

 

The two vessels made sail. Alukset levittivät purjeet. 

 

Be sure to make time for a shopping trip. Muista varata aikaa ostosmatkalle. 

 

Make like I'm a customer. Leiki, että olen asiakas. 

 

to make with the feet ottaa jalat alleen 

 

He's always making up to the boss. Hän on aina mielistelemässä pomoa. 



 

What they lack in brawn they make up for in skill. He korvaavat voimanpuutteen taidolla. 

 

Jackie was a young man on the make,  

not so much for fame but for money. Jackie oli voitonhimoinen nuori mies, joka ahnehti ei niinkään mainetta vaan rahaa. 

 

She was a woman on the make. Nainen oli miestä iskemässä. 

 

The firm is finally beginning to make headway. Firma alkaa lopultakin menestyä. 

 

I'll make it up to you. Minä hyvitän sen sinulle. 

 

The thieves made off with £700 in cash. Varkaat veivät mukanaan 700 puntaa käteistä. 

 

They were aware that large scale investment  

would make or break the company. He olivat tietoisia siitä, että laajamittainen investointi tulisi ratkaisemaan yrityksen

 kohtalon. 

 

The pregnancy came as a surprise, but now we're made up about the baby. Raskaus tuli yllätyksenä, mutta nyt olemme innoissamme vauvasta. 

 

He has made away with the trophy. Hän on häipynyt palkinto mukanaan. 

 

She decided to make away with him. Hän päätti tappaa miehen. 

 

Having lost part of their profits in Europe,  

the company is quite capable to make up leeway in the US. Yritys pystyy hyvin korvaamaan Euroopassa  menettämänsä voitot USA:ssa. 

 

What she has is a boss who keeps trying to put the make on her. Hänen pomonsa yrittää jatkuvasti lähennellä häntä. 

 

Imagine how lovely it would be –  

you could take the whole family and make a day of it. Kuvittele, kuinka ihanaa se olisi – voisit ottaa perheen mukaan ja viettää siellä koko

 päivän. 

 

He's got it made – big house, big firm, pots of cash. Hänellä on pullat hyvin uunissa – iso talo, suuri yritys, rahaa kuin roskaa. 

 

I made up my mind to stop smoking. Päätin lopettaa tupakoinnin. 



 

You've just made my day. Pelastit juuri päiväni. 

 

He spent the night there after taking her home,  

but didn't make it with her. Hän jäi yöksi vietyään naisen kotiin, mutta ei rakastellut tämän kanssa. 

 

Everyone knows that he is made of money. Kaikki tietävät, että hän on upporikas. 

 

I'll make it up to you. Minä hyvitän sen sinulle 

 

She vowed to make a go of their marriage. Hän vannoi, että saisi heidän avioliittonsa onnistumaan. 

 

She had to make do with a tiny pension. Hänen täytyi tulla toimeen pienellä eläkkeellä. 

 

At sixteen Sarah was quite beautiful,  

but she didn't make the most of herself. Kuusitoistavuotiaana Sarah oli melko kaunis, mutta ei tehnyt kaikkeaan

 näyttääkseen mahdollisimman viehättävältä. 

 

She made nothing of the incident. Hän piti välikohtausta merkityksettömänä. 

 

His willful mother saw to it that he made something of himself. Hänen voimakastahtoinen äitinsä varmisti, että hän menestyi elämässä. 

 

On nice days we made the most of the sunshine. Kauniina päivinä nautimme täysipainoisesti auringonpaisteesta. 

 

She made as if to protest. Hän oli protestoivinaan. 

 

He is made for ski jumping. Hän on kuin luotu mäkihyppääjäksi. 

 

Jim is made for Annie. Jim sopii Annielle täydellisesti. 

 

Do you want to make something of it? Haastatko riitaa vai? 

 

Lähdre: Sanakirja.fi (Hanki itsellesi tämä oiva ohjelma!) 


