
Expressions with HAVE Study the examples with your partner. 

 

She's / she has done nothing wrong. Hän ei ole tehnyt mitään väärää. 

She had not been feeling well. Hän oli ollut huonovointinen. 

You haven't met him, have you? No, I haven't. Et ole tainnut tavata häntä? En ole. 

Had I been weak, I might have given in. Jos olisin ollut heikko, olisin saattanut antaa periksi. 

I have a cat. Minulla on kissa. 

She has red hair. Hänellä on punaiset hiukset. 

I haven't [got] the time right now. Minulla ei ole juuri nyt aikaa. 

Have a look at this. Vilkaisehan tätä. 

to have a talk jutella 

to have a try yrittää 

to have lunch syödä lounasta 

Rumour has it that it is not his child. Huhun mukaan lapsi ei ole hänen. 

The ayes have it. Jaa-äänet voittavat. 

I have had it up to here with you! Olen saanut tarpeekseni sinusta! 

The police have got nothing on me. Poliisilla ei ole mitään todisteita minua vastaan. 

We had the carriage to ourselves. Saimme olla yksin koko vaunussa. 

Would you like to have a drink? Saisiko olla jotain juotavaa? 

Everybody had a wonderful time. Kaikilla oli erittäin hauskaa. 

He's had a terrible shock. Hän koki pahan järkytyksen. 

You might have an opinion on this. Sinulla ehkä on mielipide asiasta. 

She had [got] to leave early. Hänen täytyi lähteä aikaisin. 

You only have [got] to ask. Sinun tarvitsee vain pyytää. 

It has [got] to be a lie. Se on varmasti valhe. 

You can be had up for blackmail. Sinut voidaan haastaa oikeuteen kiristyksestä. 

She had a tooth out this morning. Häneltä poistettiin hammas tänä aamuna. 

I'm sure your mum and dad have got a lot! Olen varma, että äidilläsi ja isälläsi on kiireitä! 

He's hiding something and I'm going to have it out with him tomorrow. Hän salaa jotakin, ja huomenna aion puhua asiat selviksi hänen kanssaan. 

If you get a direct hit, you have had it. Jos sinuun osuu täysosuma, olet mennyttä miestä. 

I have had it with you! Olen saanut tarpeekseni sinusta! 

"You've had it now. I'll get my brother on to you!" he shouted. "Nyt sinun käy huonosti. Usutan veljeni kimppuusi!" hän huusi. 

We had it away on our toes to the nearby town. Me häippäistiin läheiseen kaupunkiin. 

She has [got] on a pink coat. / She has [got] a pink coat on. Hänellä on päällään vaaleanpunainen takki. 



I have some more laundry to wash. Minulla on vielä pyykkiä pestävänä. 

Have him wash the car. Pane hänet pesemään auto. 

We had the rugs cleaned. Pesetimme matot. 

I had my car stolen. Minulta varastettiin auto. 

She had her leg broken. Häneltä murtui jalka. 

She has [got] cancer. Hänellä on syöpä. 

They had [got] the television on. Heillä oli televisio auki. 

He had his coat open. Hänellä oli takki auki. 

I had her by the arm. Pitelin häntä käsivarresta. 

You can have my sandwich. Saat minun voileipäni. 

She had a baby. Hän sai lapsen. 

She's having a baby. Hän odottaa lasta. 

I don't have the papers with me. Minulla ei ole papereita mukanani. 

He had the boys for Christmas. Pojat olivat joulun hänen luonaan. 

We're having a party. Meillä on juhlat. 

Lord have mercy upon us. Herra armahtakoon meitä. 

I won't have that kind of talk. En suvaitse tuollaista puhetta. 

Have at you, spalpeen! Siitä saat, roisto! 

'I have it!' she exclaimed suddenly. "Nyt minä keksin!" hän huudahti äkkiä. 

You're kidding, aren't you? You're having me on! Oliko tuo vitsi? Nyt narraat! 

You're just saying it because you've got it in for him! Sanot noin vain koska et pidä hänestä! 

I didn't know she had it in her to make such a brilliant career. En tiennyt, että hän pystyisi luomaan niin loistavan uran. 

Thank you and have a nice day! Kiitos ja hyvää päivän jatkoa! 

– Gosh, she's got it bad. – Yes, even I would fall for him. – Juku, hän on pahasti pihkassa. – Niin, jopa minä voisin rakastua tuollaiseen

 mieheen. 

He did not have it away with her. Hän ei kiksauttanut naista. 

She has this allergy to cow's milk and what have you. Hän on allerginen lehmän maidolle ja ties mille kaikelle. 

He's hiding something and I'm going to have it out with him tomorrow. Hän salaa jotakin, ja huomenna aion puhua asiat selviksi hänen kanssaan. 

The film star keeps her feet on the ground. Tämä filmitähti pitää jalat maassa. 

I didn't know she had it in her to make such a brilliant career. En tiennyt, että hän pystyisi luomaan niin loistavan uran. 

Some lenders have already had their fingers burnt. Jotkut lainanantajat ovat jo polttaneet näppinsä. 
 

Lähde: Sanakirja.fi (Hanki itsellesi lisenssi tuohon loistavaan ohjelmaan!) 


