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Föt í þolfalli og þágufalli 

þolfall 

Ég fer í hlýja (úlpa) ___________________. 

Settu á þig (húfa) ___________________. Ég er með (húfa) ___________________. 

Vantar þig ekki nýjar (buxur) ___________________?  

Hann er með flottan (hattur) _____________________.  

Þú verður að klæða þig í fín (föt) ___________________ til að koma með mér í veisluna. 

Ég ætla að fara í doppóttan (kjóll) ___________________. 

Ég ætla að setja á mig (trefill) ___________________ áður en ég fer út.  

 Að „setja á sig“ eða „fara í“?  

fara í = föt sem þarf að stinga hand- eða fótleggjum í  

Dæmi:  Ég fer í rauða peysu og svartar gallabuxum. 

 Ég set á mig svört gleraugu, fallegan hring og svart belti. 

Taktu eftir að bæði að „setja á sig“ og „fara í“ stýra þolfalli. 

 Að „vera með“ eða „vera í“? 

vera með stýrir þolfalli  

Dæmi:  Ég er með rauðan varalit og svartan maskara.  

 Hann er með röndótt bindi og svört gleraugu. 

vera í stýrir þágufalli 

Dæmi:  Ég er í rauðri peysu og svörtum gallabuxum. 

 Hún er í fallegri dragt og bláum skóm. 

 Að „taka af sér“ eða „fara úr“? 

Dæmi:  Hann tekur af sér ullarhúfuna. (þolfall) 

 Ég fer úr lopapeysunni. (þágufall) 
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þágufall án greinis 

Ég er í hlýrri (úlpa) ___________________. 

Þú ert í alltof stuttu (pils) ___________________! 

Er hann í nýjum (buxur) ___________________?  

Ég vil ekki vera í þessum (gallajakki) ___________________ núna. 

Mig langar til að fara í rauðum (bolur) ___________________ í skólann. 

Þú ert í nógu fínum (föt) ___________________ til að koma með mér í veisluna. 

Hún mætti í doppóttum (kjóll) ___________________. 

Hann var í bláköflóttu (vesti) ___________________. 

 

þágufall með greini 

Ég fer úr hlýju (úlpan) ___________________. 

Viltu að ég fari úr (pilsið) ___________________? 

Hann henti gömlu (buxurnar) ___________________.  

Farðu þá úr bláa (bolurinn) _____________________ fyrst þér finnst hann svona ljótur!  

Þú verður að fara úr óhreinu (fötin) ___________________ og setja þau í óhreina tauið. 

Ég fór úr doppótta (kjóllinn) ___________________ af því hann var of fleginn. 

Ég held að hann fari aldrei úr bláköflótta (vestið) ___________________.  

 


