
Expressions with FEEL Study the examples with your partner. 

 

 

I feel so happy! Olen niin onnellinen! 

 

It felt good to be back home again. Tuntui hyvältä olla taas kotona. 

 

Are you feeling ill? Onko sinulla huono olo? 

 

His mother brought him a hot drink and felt his forehead. Hänen äitinsä toi hänelle kuumaa juotavaa ja koetti hänen otsaansa. 

 

She felt in her pocket for the key. Hän tunnusteli taskujaan avainta etsien. 

 

She wondered why Josh had felt it necessary to explain. Hän ihmetteli, miksi Josh oli kokenut selittelyn tarpeelliseksi. 

 

She feels very strongly about this issue. Hänellä on tästä asiasta voimakkaita mielipiteitä. 

 

You'll soon start to feel the benefits of dieting. Huomaat pian laihduttamisen hyvätkin puolet. 

 

I love the feel of silk against my skin. Minä suorastaan rakastan silkin kosketusta ihollani. 

 

The restaurant has a nice, friendly feel. Ravintolassa on mukava, ystävällinen tunnelma. 

 

I feel for her. Tunnen myötätuntoa häntä kohtaan. 

 

They wanted to feel out the situation. He halusivat tunnustella tilannetta. 

 

I don't feel like joking. Eipä juuri huvita vitsailla. 

 

I feel like a cup of coffee. Mieleni tekee kahvikupposta. 

 

Feel free to ask any questions! Kysykää ihan vapaasti mitä tahansa! 

 

Her skin felt soft. Hänen ihonsa tuntui pehmeältä. 



 

Emma could feel his breath on her cheek. Emma saattoi tuntea miehen hengityksen poskellaan. 

 

How are you feeling? Miten voit? 

 

I don't feel up to eating anything. En jaksa syödä mitään. 

 

Are you beginning to feel your age? Alatko jo tuntea itsesi vanhaksi? 

 

She was feeling her way in the dark. Hän haparoi eteenpäin pimeydessä. 

 

She's really got a feel for tennis. Hänellä on todellakin luontaista taipumusta tennikseen. 

 

Pensioners feel the draught first. Eläkeläiset tuntevat muutoksen nahoissaan ensimmäisinä. 

 

She was not quite feeling herself. Hän ei voinut kovin hyvin. 

 

He wandered around the town, trying to get the feel of the place. Hän vaelteli ympäri kaupunkia ja yritti saada paikasta jonkinlaisen

 vaikutelman. 
 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hanki itsellesi tuo loistava ohjelma!) 


