Fasta uttryck
I varje mening 1-15 finns det ett fel i det understrukna fasta uttrycket. Rätta felet så att
uttrycket låter idiomatiskt och förklara även vad det betyder.
1. Vi är trötta på att hålla dig på armarna hela tiden. Det är dags att du flyttar hemifrån.

2. Marika var en skicklig designer och stod högt i anseende bland klädproducenter.

3. Det var sannerligen en prick i protokollet att du missade att bjuda två av dina bästa
vänner.

4. Du måste skynda dig! Tiden rinner på, och vi måste bara hinna med bussen.

5. Det var så pinsamt att jag bara ville sjunka genom golvet.

6. Amir hade onda känningar när det gällde resultatet på matteprovet.

7. Du fick verkligen en rejäl blåsning när du köpte det där gamla skrället till bil.
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8. Det blir ett stort företag att flytta all den här cementstenen.

9. Du får inte tappa glöden, för vi har mycket jobb kvar innan projektet är i hamn.

10. I kropp och hjärta tycker jag det är fel att negligera människors rädsla när det gäller
tillsatser i maten.

11. Hela affären med att renovera köket kostade tvåhundratusen.

12. Hon är väldigt duktig i simning, men i den här tävlingen var hon till korta.

13. Han sprang för hela livet för att hinna till skolan i tid.

14. Hon blev lång i munnen när hon insåg att alla visste att hon ljög.

15. Jag anade ugglor på loftet när telefonförsäljaren sa att hon behövde mitt personnummer.
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