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Tysk Engelsk Ordbok
As recognized, adventure as competently as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as pact can be gotten by just checking out a book tysk engelsk ordbok afterward it is not directly done, you could take on even more in the region of this life, in relation to the world.
We allow you this proper as skillfully as easy way to get those all. We offer tysk engelsk ordbok and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. among them is this tysk engelsk ordbok that can be your partner.
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Vår tysk-engelsk ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra tysk til engelsk eller fra engelsk til tysk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk. I tillegg til å oversette mellom tysk og engelsk kan
du oversette mellom hele 24 andre språk. Du finner alle språkene i ...
Tysk-engelsk ordbok | DinOrdbok
Vår engelsk-tysk ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra engelsk til tysk eller fra tysk til engelsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk. I tillegg til å oversette mellom engelsk og tysk kan
du oversette mellom hele 24 andre språk. Du finner alle språkene i ...
Engelsk-tysk ordbok | DinOrdbok
Det er et land, som ikke fremturer med dets eget nationale sprog, luxembourgsk, og hvor man ikke betænker sig på at tale tysk, fransk og engelsk. It is, in fact, a country that does not insist on using its own national language, Luxemburgish, and in which people do not hesitate to speak German , French and English.
TYSK - engelsk oversættelse - bab.la dansk-engelsk ordbog
Eksempler av "tysk" på engelsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Norwegian Engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk (Hongkong), koreansk, russisk, spansk, tysk. more_vert. open_in_new Link til kilden ; warning Send
forespørsel om kontroll ; Chinese (Hong Kong), English, French, German, Italian ...
TYSK - engelsk oversettelse - bab.la norsk-engelsk ordbok
Tysk-engelsk ordbok er kjekk å ha - også for oss nordmenn. Om du ikke finner det du leter etter i norsk-tysk ordbok, prøver du enkelt og greit den engelsk-tyske ordboken under. Smart, ikke sant? Flere tysk-norske ordbøker: Finner du ikke det du leter etter i tysk-norsk ordbok eller tysk-engelsk ordbok? Da anbefaler
vi at du enten spør våre brukere i kommentarfeltet nederst på siden ...
Tysk-norsk ordbok
Engelsk-tysk ordbok: Engelsk-tysk ordbok er et godt supplement til norsk-tysk ordbok. Om du ikke finner det du leter etter i norsk-tysk ordbok, prøver du enkelt og greit den engelsk-tyske ordboken under. Der burde sjansen være god... Flere norsk-tyske ordbøker: Ennå ikke funnet det du leter etter i norsk-tysk ordbok
eller engelsk-tysk-ordbok? Da anbefaler vi at du enten spør våre brukere ...
Norsk-tysk ordbok
Norsk-tysk ordbok. Vår norsk-tyske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til tysk eller fra tysk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk. I tillegg til å oversette mellom Norsk
og tysk kan du ...
Bokmål-tysk ordbok | DinOrdbok
Tysk ordbok Ungarsk ordbok Vietnamesisk ordbok Ordbok.com - gratis ordbok til folket! Merk: Ordbok.com fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser bruk av oversettelser fra vår ordbok kan medføre. Vi tar også forbehold om at ordboken kan levere feil/mangelfulle oversettelser. Alle rettigheter Ordbok.com, 2018 Utgiver:
Ordbok.com - Gratisk ordbok til de fleste språk
Tysk har mange regionale variasjoner og dialekter, blant disse er det betydelige forskjeller. Den grunnleggende divisjon skiller den øverste tyske (inkluderer sveitsiske og østerrikske tysk), middels tysk og tysk Low (nordlige gruppen av dialekter). Litterær tysk stammer fra mellomhøytysk. Det tyske språket er
skrevet i latinske bokstaver er spřežkovým staving. Den har syv korte og ...
Norsk - Tysk oversetter | TRANSLATOR.EU
Engelsk-norsk ordbok: Trenger du heller vår engelsk-norsk ordbok?Null stress! Dansk-engelsk ordbok: Nå skal vi lære deg et smart triks! Siden det er nokså lett for oss nordmenn å skrive mange danske ord/setninger, utgjør den en fin støttefunksjon til norsk-engelsk ordbok om du ikke finner det du leter etter der. Litt
rart, men ganske smart.
Norsk-engelsk ordbok
Gratis ordbok med mer än 20 språk. Gratis ordbok - engelska svenska tyska lexikon. Mobil version; Välkommen till Gratis-Ordbok.se, ett gratis online lexikon. Mobil version finns på mobilordbok.se. Addons. Lägg Gratis-Ordbok.se till Firefox sökmotorer sv-en; en-sv; Populära sökningar. Kontakt; 7 800 122 ord. 7 172 572
översättningar. Text och ljudfilar är tillgänglig under Creative ...
Gratis-Ordbok.se - ett gratis lexikon - engelska, tyska ...
Vår tysk-norske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til tysk eller fra tysk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk. I tillegg til å oversette mellom Norsk og tysk kan du
oversette mellom hele 24 andre språk. Du finner alle språkene i ...
Tysk-bokmål ordbok | DinOrdbok
Norsk-engelsk ordbok. Vår norsk-engelske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra Norsk til Engelsk eller fra Engelsk til Norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk.
Bokmål-engelsk ordbok | DinOrdbok
Tysk ordbok Mange forbinder tysk med tøffe skoletimer fulle av pugging, og rynker litt på nesa av språket. Men det bør man slutte med, for tysk er et viktig og nyttig språk som man kan ha god bruk for både i arbeidslivet og på ferieturer til trendy reisemål i Tyskland.
Tysk ordbok
engelsk. engelsk norsk spansk. Henter oversettelsen … Henter oversettelsen … Kildetekst. clear. Vis mer. Vis mindre. Laster inn … volume_up. Laster inn … stop volume_up. 0 / 5000. Laster inn … keyboard. Oversettelsesresultater. Oversettelse. Oversetter... Oversettelser er kjønnsspesifikke. Finn ut mer. error_outline.
Oversettelsesfeil. Prøv på nytt. star star_border. Mer om denne ...
Google Oversetter
Ungersk-Tysk ordbok » termofor är på tyska. Ungerska Tyska; termofor főnév: der Thermophor » Substantiv [tˈɛɾmoːfˌoːɾ] termoform gép ...
Termofor är på tyska » DictZone Ungersk-Tysk ordbok
1 engelsk språk; gren av vestgermansk talt i Storbritannia og flere tidligere britiske kolonier (for eksempel Canada, USA, Oseania)
Bokmålsordboka | Nynorskordboka
Dansk-tysk ordbog. For at undgå misforståelser er det vigtigt at finde den rigtige Dansk-Tysk oversættelse. Den påfaldende lighed mellem det danske og det tyske kan gøre det vanskeligt at oversætte. Brug vores ordbog til oversættelse fra dansk, for at undgå fejl. Søg efter bogstav i Dansk-Tysk ordbogen
Dansk-tysk ordbog - oversættelse - bab.la
Ordbøker til og fra engelsk, tilbys for språkene norsk, dansk, svensk, finsk, fransk, tysk, spansk, polsk, portugisisk og russisk. En engelsk enspråklig ordbok er inkludert. Ved hjelp av gode definisjoner og eksempler finner du fort ut av hvilket ord som passer i sammenhengen, selv om du ikke kjenner ordet fra før.
På den måten utvider ut også ordforrådet og lærer å variere språket ...
Engelsk | Clue Norge AS
Vennligst skriv inn ditt søkeord Søk ord Avansert søk Avansert søk
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