
FAIRE DU SHOPPING 1a ; niveau 1 

 

je peux vous aider ? schö pö vo zäde kan jag hjälpa er? 

je cherche une belle chemise schö schärsch yn bäll schömiz jag letar efter en snygg skjorta 

je veux juste regarder un peu schö vö schysst rögarde öööö pö jag vill bara titta lite 

vous avez des pulls ? vo zave de pyll har ni tröjor ? 

à la mode alla mådd på modet 

il y a d’autres modèles ? ilja dåtrö mådäll finns det andra modeller ? 

quelle taille käll tajj vilken storlek 

quelle pointure käll påäntyr vilken skostorlek 

voilà un beau pantalon våalla ööö bå paaa(n)talåååå se här en snygg byxa 

quelle couleur désirez-vous ? käll kålör dezire vo vilken färg önskar ni? 

j’adore le vert schadår lö vär jag älskar grönt 

je n’aime pas le rose schö näm pa lö råz jag gillar inte rosa 

je ne veux pas de  schö nö vö pa dö jag vill inte ha 

c’est à la mode sätt alla mådd det är på modet 

c’est trop cher sä trå schär det är för dyrt 

où est la cabine d’essayage ? o ä la kabinn dässäjasch var är provhytten? 

je peux l’essayer ? schö pö lässäje kan jag prova den? 

vous voulez l’essayer ? vo vole lässäje vill ni prova den? 

il va bien ? ill va bjääää passar den bra ? 

c’est trop petit sä trå pöti det är för litet 

c’est trop grand sä trå graaaaa(n) det är för stort 

le pantalon est trop large lö paaa(n)talååå ä trå larsch byxan är för bred 

la chemise serre trop la schömiz särr trå skjortan sitter åt för mycket 

il est joli ill ä schåli den är snygg 

il n’est pas joli ill nä pa schåli den är inte snygg 

je n’aime pas le modèle schö näm pa lö mådäll jag gillar inte modellen 

il est en soldes ? ill ätt aaa(n) såld är den på rea ? 

je le prends schö lö praaaa(n) jag tar den 

je prends la chemise schö praaaa (n) la schömiz jag tar skjortan 

il est parfait ill ä parfä den är perfekt 

le pull coûte 11 euros lö pyll kott ååå(n)z örå tröjan kostar 11 euro 

voilà votre monnaie våalla våtrö månnä varsågod er växel 

bonne journée bånn schorne ha en bra dag 

bonne soirée bånn såare ha en bra kväll 

merci pareillement märsi paräjjmaaaa(n) tack det samma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAIRE DU SHOPPING 1b ; niveau 1 

 

kan jag hjälpa er? je peux vous aider ? 

jag letar efter en snygg skjorta je cherche une belle chemise 

jag vill bara titta lite je veux juste regarder un peu 

har ni tröjor ? vous avez des pulls ? 

på modet à la mode 

finns det andra modeller ? il y a d’autres modèles ? 

vilken storlek quelle taille 

vilken skostorlek quelle pointure 

se här en snygg byxa voilà un beau pantalon 

vilken färg önskar ni? quelle couleur désirez-vous ? 

jag älskar grönt j’adore le vert 

jag gillar inte rosa je n’aime pas le rose 

jag vill inte ha je ne veux pas de  

det är på modet c’est à la mode 

det är för dyrt c’est trop cher 

var är provhytten? où est la cabine d’essayage ? 

kan jag prova den? je peux l’essayer ? 

vill ni prova den? vous voulez l’essayer ? 

passar den bra ? il va bien ? 

det är för litet c’est trop petit 

det är för stort c’est trop grand 

byxan är för bred le pantalon est trop large 

skjortan sitter åt för mycket la chemise serre trop 

den är snygg il est joli 



den är inte snygg il n’est pas joli 

jag gillar inte modellen je n’aime pas le modèle 

är den på rea ? il est en soldes ? 

jag tar den je le prends 

jag tar skjortan je prends la chemise 

den är perfekt il est parfait 

tröjan kostar 11 euro le pull coûte 11 euros 

varsågod er växel voilà votre monnaie 

ha en bra dag bonne journée 

ha en bra kväll bonne soirée 

tack det samma merci pareillement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAIRE DU SHOPPING 1c ; niveau 1 

 

kan jag hjälpa er?  

jag letar efter en snygg skjorta  

jag vill bara titta lite  

har ni tröjor ?  

på modet  

finns det andra modeller ?  

vilken storlek  

vilken skostorlek  

se här en snygg byxa  

vilken färg önskar ni?  

jag älskar grönt  

jag gillar inte rosa  

jag vill inte ha  

det är på modet  

det är för dyrt  

var är provhytten?  

kan jag prova den?  

vill ni prova den?  

passar den bra ?  

det är för litet  

det är för stort  

byxan är för bred  

skjortan sitter åt för mycket  

den är snygg  



den är inte snygg  

jag gillar inte modellen  

är den på rea ?  

jag tar den  

jag tar skjortan  

den är perfekt  

tröjan kostar 11 euro  

varsågod er växel  

ha en bra dag  

ha en bra kväll  

tack det samma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


