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Gooi het maar in mijn pet
Zij heeft een hart van goud
Hij heeft een appeltje met hem te schillen
Wie kaatst moet de bal verwachten
Zij valt met haar neus in de boter
Zij zijn vrienden door dik en dun
Zij heeft de klok horen luiden, maar zij weet
niet waar de klepel hangt
Daar zit een luchtje aan
Steek de handen eens uit de mouwen
Zij zet er een streep onder
Hij is het spoor bijster
Hij is een open boek
Zij gaan uit hun dak
Zij steekt haar kop in het zand
Hij haalt alles uit de kast
Dat kan zij op haar buik schrijven
Hij staat in zijn hemd
Alles loopt in de soep
Hij hakt de knoop door
Er is geen vuiltje aan de lucht
Hij is uit het juiste hout gesneden
Hij zit in de put
Hij ziet het niet meer zitten
Zij is met het verkeerde been uit bed gestapt
Dat is een pak van mijn hart
Zij valt door de mand
Hij ziet door de bomen het bos niet meer
Wat is er aan de hand?
Het hangt hem de keel uit
Zij springt uit haar vel
Hij is over zijn toeren
Zij is door het oog van de naald gekropen
De bom is gebarsten
Het mes snijdt aan twee kanten
Hij is de draad kwijt
Hij houdt een oogje in het zeil
Zij zuigt het uit haar duim
Zij neemt de benen
Hij heeft zijn mond voorbijgepraat
Hij loopt naast zijn schoenen
Hij kruipt in zijn schulp
Toen kwam de aap uit de mouw
Zij zitten in hetzelfde schuitje
Zij spelen open kaart
Hij doet voor spek en bonen mee
Hij heeft een gat in zijn hand
Zij heeft een oogje op hem
Er schuilt een adder onder het gras
Zij laat zich de kaas niet van het brood eten
Dat kan hij in zijn zak steken
Hij zit in zak en as
Hij is de kluts kwijt
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Hij draait er zijn hand niet voor om
Zij heeft het onder de knie
Dat moet hij in zijn oren knopen
Hij ziet er als een berg tegenop
Hij heeft de boot gemist
Zij staat aan de grond genageld
Hij is in zijn nopjes
Hij speelt met vuur
Het is altijd hetzelfde liedje
Zij springt een gat in de lucht
Zij is het zwarte schaap
Zij is er kind aan huis
Zij windt er geen doekjes om
Hij voert wat in zijn schild
Zij is op haar teentjes getrapt
Hij neemt geen blad voor de mond
Zand erover
Hij neemt te veel hooi op zijn vork
Hij trekt aan het kortste eind
Het ligt op het puntje van zijn tong
Zij krijgt er een punthoofd van
Zij gaan de bloemetjes buiten zetten
Dat is het ei van Columbus
Hij bekijkt alles door een roze bril
Van dik hout zaagt men planken
Zij is over het paard getild
Hij knijpt hem als een oude dief
Hij is het pispaaltje
Stank voor dank
Hij heeft er geen kaas van gegeten
Zij weet van wanten
Hij doet het op zijn eigen houtje
Uit het oog, uit het hart
Hij heeft het geheugen van een garnaal
Hij mag zijn handen wel dichtknijpen
Hij is de sigaar
Hij weet van toeten noch blazen
Hij lacht als een boer met kiespijn
Zij komen van een koude kermis thuis
Zij bekent kleur
Als het kalf verdronken is dempt men de put
Hij scheert iedereen over één kam
Je moet geen slapende honden wakker
maken
Hij strijkt met zijn hand over zijn hart
Zij doet een duit in ’t zakje
Er gaat een lichtje branden
Hij doet alsof zijn neus bloedt
Waar rook is, is vuur
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Verantwoording en gebruiksaanwijzing
Maak hier je eigen tekening
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