
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Ruotsi
Voinko liittyä seuraan? Får man slå sig ner/göra dig sällskap?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Kan jag bjuda dig på en drink?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Kommer du hit ofta?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? Så, vad jobbar du med?
Small tak

Haluatko tanssia? Har du lust att dansa?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Vad sägs om lite frisk luft?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Ska vi dra till en annan fest?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Kom, vi drar!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Mitt ställe eller ditt?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Vill du se en film hemma hos mig?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Har du några planer för ikväll?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon gång?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Är du sugen på att ta en kaffe?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Får jag följa/köra dig hem?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Skulle du vilja ses igen?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Tack för en underbar kväll! Sov så gott!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Vill du komma in på en kopp kaffe?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Ruotsi
Näytät upealta! Du är grymt snygg!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Du är rolig!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Du har vackra ögon!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Du dansar jättebra!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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Ruotsi
En ole kiinnostunut. Jag är inte intresserad.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Lämna mig ifred.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Dra dit pepparn växer!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Rör mig inte!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Ta bort dina händer från mig!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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