
Kuvailevia verbejä 

 

heristä pick up 

heristä wag your finger 

horista babble 

horista blather 

horista prattle 

horista waffle 

hurista buzz 

hurista drone 

hurista hum 

hurista purr 

hurista whirr 

inistä hum 

inistä whimper 

inistä whine 

kalista chatter 

kalista clank 

kalista clatter 

kalista clink 

kalista rattle 

kihistä hiss 

kihistä seethe 

kihistä simmer 

kihistä sizzle 

kihistä swarm 

kilistä chink 

kilistä clink 



kilistä jingle 

kilistä rattle 

kilistä ring 

kilistä tinkle 

kitistä blubber 

kitistä creak 

kitistä grizzle 

kitistä screech 

kitistä squeak 

kitistä whimper 

kitistä whine 

kitistä whinge 

kohista bluster 

kohista brawl 

kohista buzz 

kohista murmur 

kohista roar 

kohista rush 

kolista clack 

kolista clank 

kolista clatter 

kolista clonk 

kolista rattle 

korista rattle 

korista wheeze 

kuhista buzz 

kuhista swarm 

kuhista throb 

kumista boom 

kumista rumble 

kutista itch 

kutista tickle 



liristä tricle 

litistä squelch 

litistä squish 

lorista gurgle 

lotista squelch 

lätistä babble 

lätistä slosh 

lätistä squelch 

lätistä squish 

marista grumble 

marista whine 

marista whinge 

murista growl 

murista rumble 

murista snarl 

mutista mumble 

mutista murmur 

mutista mutter 

märistä weep 

möristä growl 

narista creak 

narista crunch 

narista grumble 

narista squeak 

narista whinge 

nurista grumble 

pakista chat 

patistaa hustle 

patistaa prod 

patistaa push 

patistaa urge 

pihistä fume 



pihistä hiss 

piristä ring 

porista babble 

porista bubble 

puhista fume 

puhista pant 

puhista puff 

puhista snort 

pulista babble 

pulista burble 

pulista chatter 

pulista gurgle 

pulista jabber on 

pulista prattle 

pyristellä fight back 

pyristellä struggle 

pyristellä wriggle 

päristä buzz 

päristä roll 

pöristä buzz 

rahista crunch 

rahista rasp 

rahista rustle 

rahista scratch 

rapista fall 

rapista flake 

rapista peel 

rapista rustle 

rapista scratch 

ratista crackle 

ratista crunch 

ratista rustle 



ripistä patter 

ritistä crackle 

ritistä creak 

ritistä knack 

rohista rasp 

rohista wheeze 

ropista patter 

rutista creak 

rutista groan 

rutista grumble 

rutista moan 

rutista whine 

rutista whinge 

rähistä brawl 

rähistä quarrel 

rämistä jar 

rämistä rattle 

rätistä crackle 

rätistä rattle 

rätistä sizzle 

sihistä hiss 

sipistä murmur 

sipistä whisper 

siristä chirp 

siristä chirr 

siristää squint 

solista murmur 

solista tinkle 

sorahtaa jar 

sorahtaa burr 

suhista buzz 

suhista rustle 



supista gossip 

supista murmur 

supista whisper 

surista buzz 

surista hum 

surista whirr 

sähistä fizz 

sähistä hiss 

säristä crackle 

tiristä frizzle 

tiristä ooze 

tiristä sizzle 

tiristä squirt 

tiristä trickle 

tohista bustle around 

tohista fuss about 

tuhista be blocked 

tuhista puff 

tuhista sniffle 

tuhista snort 

tuhista snuffle 

turista chat 

turista drone on about 

tutista dodder 

tutista shake 

tutista shiver 

tutista shudder 

tutista tremble 

täristä chatter 

täristä jar 

täristä judder 

täristä jump 



täristä pitch 

täristä poise 

täristä rattle 

täristä shake 

täristä shake 

täristä shiver 

täristä stagger 

täristä tremble 

täristä tremble 

täristä vibrate 

tömistä rumble 

ulista bawl 

ulista howl 

ulista whimper 

ulista whine 

urista growl 

urista snarl 

vapista dodder 

vapista shake 

vapista shiver 

vapista shudder 

vapista tremble 

varista drop (off) 

varista fall (off) 

varista fall down 

varista slough 

vetistellä blubber 

vetistellä snivel 

vetistellä turn on the waterworks 

väristä quiver 

väristä shiver 

väristä tremble 



väristä vibrate 

ynistä moo 

ynistä whimper 

ynistä whine 


