
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Tanska
Voinko liittyä seuraan? Må jeg være med?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Kan jeg købe noget at drikke til dig?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Kommer du her ofte?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? Hvad arbejder du så med?
Small tak

Haluatko tanssia? Vil du danse?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Vil du med ud og have noget frisk luft?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Vil du med til en anden fest?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Kom, lad os gå!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Mit eller dit sted?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved mig?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Har du planer i aften?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Kunne du tænke dig at have frokost/middag sammen
med mig på et tidspunkt?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Kunne du tænke dig at få noget kaffe?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Kan jeg følge/køre dig hjem?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Kunne du tænke dig at mødes igen?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Tak for en dejlig aften! Have en god aften!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Kunne du tænke dig at komme med ind og få en kop
kaffe?

Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Tanska
Näytät upealta! Du er dejlig!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Du er sjov!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Du har smukke øjne!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Du er en god danser!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Du ser smuk ud i den kjole/trøje!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Jeg har tænkt på dig hele dagen!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi
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Flirttailu - Kieltäytyminen
Suomi Tanska
En ole kiinnostunut. Jeg er ikke interesseret

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Lad mig være.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Forsvind!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Lad være med at røre mig!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Fjern dine hænder fra mig!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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