
miss}tro{ende s. -t
miss{tro{ende}för{klar{ing s.
miss{tro{ende}vot{um s.
miss}trogen adj. tvivlande,
skeptisk

miss}trogen{het s.
miss}trösta v.
miss}tröst{an s.
miss}tycka v. tycka illa om,
ta illa upp

miss}tyda v.
miss}tyd{bar adj. -t -a
miss}tyd{ning s.
misstämning avstavas

miss}stäm{ning s.
miss}tänka v. hysa miss-
tankar mot; förmoda

miss{tänk{lig}göra v. väcka
misstankar mot

miss}tänk{sam adj. -t -ma
miss}tänk{sam{het s.
miss}tänkt adj. som miss-
tänkes för ngt; som väcker
misstankar, tvivelaktig

miss}unna v.
miss}unn{sam adj. -t -ma
miss}unn{sam{het s.
miss}upp{fatta v.
miss}upp{fatt{ning s.
miss}visa v.
miss}vis{ande adj. oböjl.
miss}vis{ning s.
miss}växt s. -en
miss{växt}år s.
missäga avstavas miss}-

säga v. m. sig
missägning avstavas miss}-

säg{ning s. -en -ar
missämja avstavas

miss}sämja s.
miss}öde s. olycklig el. för-
tretlig händelse

mist s. -en tätt fuktdis på
sjön

1mista v. miste äv. mistade,
mist äv. mistat, mist n.
mist äv. mistad n. mistat,
pres. mister förlora; gå
miste om m.m.

2mista s. -n mistor ställe där
viss växtlighet saknas el.
gått ut; lucka, bar fläck

miste adv. fel, orätt; ta m.

på; trampa m.; gå m. om
bli utan

mistel s. -n mistlar växt
mistel}bär s.
mistel}ten s.; pil av mistel-
gren

mister s. oböjl.; som engelsk
titel herr

mist{ig adj. -t -a till mist
mist}lur s. -en -ar
mistr{al [-a•l] s. -en kraftig
nordlig vind vid franska
medelhavskusten

mist}sign{al s.
mist}sign{al{er{ing s.
mis{är [-ä•r] s. -en -er nöd,
elände; nollspel i vira

mis{är}kort s.
mitella [-ell•-] s. -n mitellor

trekantig förbandsduk
mitra s. -n mitror biskops-
mössa m.m.

mitra}prydd el.
mitre}prydd adj.

1mitt adv. dela ngt m. itu
2mitt s. -en; dela ngt på mitt-

en så att båda delarna
blir lika stora; i mitten av
staden, i stadens m.; mitt-
en äv. mittpartierna o.d.

mitt se 2min
mitt}back s. ªfotbollº
mitt}bena s.
mitt}ben{ad adj.
mittel s. -n stilgrad
mittel}gång s. -en -ar ªåld.º
mittgång

mitt}e{mell{an [mitt•- el.
-mell•-] el. mitt e{mell{an
prep. o. adv.

mitt}e{mot [mitt•- el. -o•t] el.
mitt e{mot prep. o. adv.

mitt{en}parti s.
mitt{en}pol{it{ik s.
mitt{en}sam{verk{an s.
mitt{erst adv. superl. mellerst
mitt{ersta adj. best. superl.
mitt}fåra s.
mitt}fält s.
mitt}fält{are s. -n; pl. =, best.

pl. mittfältarna i fotboll
mitt{fälts}spel{are s.; i fotboll
mitt}fönster s.

mitt}för el. mitt för prep. o.
adv.

mitt}gång s. -en -ar
mitt}i{bland [mitt•- el. -an•d]

el. mitt i}bland prep.
mitt}linje s.
mitt}parti s.
mitt}part{ist s. -en -er
mitt}pol{it{ik s.
mitt}punkt s.
mitt}på el. mitt på prep. o. adv.
mitt{re adj. oböjl.; komp. som
är i mitten av ngt

mitt}sam{verk{an s.
mitt}sjöss adv.
mitt}skepp s.
mitt}skepps adv.
mitt}ströms adv.
mitt}sunds adv.
mitt}upp{slag s.
mitt}åt [-å•t] adv. ªmil.º mot
mitten (t.ex. rättning m.);
äv. som uttryck för återkall-
ande av oriktig order

mix s. -en; pl. -er el. -ar
blandning

mixa v. -de blanda; välja o.
sammanföra komponenter
(bilder, tal, musik) för
färdigställande av film el.
radio- el. teveprogram

mixed [mikst] adj. oböjl.; om
dubbelspel i tennis o.d. där en
dam och en herre deltar på var
sida

mixed}dubbel s.
mixed}tävl{ing s.
mixer s. -n; pl. mixrar el. enl.

eng. böjn. blandnings-
apparat för bakning m.m.;
blandningsanordning;
person som mixar radio-
el. teveprogram m.m.

mix{ning s.
mixtra v. -de greja, knåpa
mixt{ur [-u•r] s. -en -er
blandning; orgelstämma

mixt{ur}flaska s.
mjau [-au] äv. miau interj.;

återgivande katts jamande
mjugg s. oböjl.; i uttr. i m.
i smyg; le i m.

mjuk adj. -t -a
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