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KROPPEN PÅ SVENSKA
Illustrerad lärobok i anatomi för sjukvårdspersonal

Emil Molander

FACIT

2.1
b u k m u s k e l    2

h a k a    1

m j ä l t e    1

k a m m a r e   1

u n d e r l ä p p   2

b l i n d t a r m s b i h a n g  2

b u k s p o t t k ö r t e l g å n g   2

4.1
1. ett huvud   huvuden
2. ett ansikte   ansikten
3. en axel, en skuldra  axlar, skuldror
4. ett bröst   bröst
5. en bröstvårta   bröstvårtor
6. ett bröst   bröst
7. en arm   armar
8. en mage, en buk  magar, bukar
9. ett armveck   armveck
10. en midja, ett liv  midjor, liv
11. en navel   navlar
12. ett könsorgan   könsorgan
13. en hand   händer
14. ett ben   ben
15. ett lår   lår
16. ett knä   knän
17. en knäskål   knäskålar
18. ett skenben   skenben
19. en fot   fötter
20. en tå   tår
21. ett bakhuvud   bakhuvuden
22. en nacke   nackar
23. ett skulderblad  skulderblad

24. en armhåla   armhålor
25. en rygg   ryggar
26. en handled   handleder
27. en överarm   överarmar
28. en underarm   underarmar
29. en armbåge   armbågar
30. en ländrygg   ländryggar
31. en höft, en höftbenskam höfter, höftbenskammar
32. en stjärt   stjärtar
33. en skinka, en klinka  skinkor, klinkor
34. ett knäveck   knäveck
35. en vad   vader
36. en hälsena   hälsenor
37. en häl   hälar

4.1
1. magen
2. (många alternativ kan vara rätt)
3. (många alternativ kan vara rätt)
4. Han/hon/jag/patienten, (många alternativ kan vara rätt)
5. Han/hon/jag/patienten, (många alternativ kan vara rätt)
6. Det, (många alternativ kan vara rätt)
7. Det gör ont i/Patienten har ont i
8. Det gör ont i/Patienten har ont i
9. Det gör ont i/Patienten har ont i
10. (många alternativ kan vara rätt)
11. (många alternativ kan vara rätt)
12. (många alternativ kan vara rätt)
13. Det, (många alternativ kan vara rätt)
14. Han/hon/jag/patienten, (många alternativ kan vara rätt)
15. Han/hon/jag/patienten, (många alternativ kan vara rätt)
16. Det gör ont i/Patienten har ont i
17. Det gör ont i/Patienten har ont i
18. Det gör ont i/Patienten har ont i
19. (många alternativ kan vara rätt)
20. (många alternativ kan vara rätt)
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4.3
-Ø
plural obestämd  plural bestämd
armveck   armvecken
könsorgan  könsorganen
ben   benen
lår   låren
knäveck   knävecken

-ar
plural obestämd  plural bestämd
axlar   axlarna
armar   armarna
magar   magarna
bukar   bukarna
navlar   navlarna
knäskålar   knäskålarna
nackar   nackarna
ryggar   ryggarna
stjärtar   stjärtarna
hälar   hälarna

-er
plural obestämd  plural bestämd
fötter   fötterna
handleder  handlederna
höfter   höfterna
vader   vaderna

-or
plural obestämd  plural bestämd
skuldror   skuldrorna
midjor   midjorna
armhålor   armhålorna
skinkor   skinkorna
hälsenor   hälsenorna

-n och -en
plural obestämd  plural bestämd
ansikten   ansiktena
knän   knäna

5.1
1. en hjässa  hjässor
2. en panna  pannor
3. ett ögonbryn  ögonbryn
4. ett ögonlock  ögonlock
5. ett öga  ögon
6. ett öra  öron
7. en näsa  näsor
8. en nästipp  nästippar
9. en örsnibb  örsnibbar
10. en överläpp  överläppar
11. en underläpp  underläppar
12. en haka  hakor
13. en hals  halsar
14. ett hår  hår
15. en tinning  tinningar
16. en ögonfrans  ögonfransar
17. en näsvinge  näsvingar
18. en näsborre  näsborrar
19. en kind  kinder
20. en mun  munnar
21. en mungipa  mungipor
22. en tand  tänder
23. en nacke  nackar

5.2
1. näsborre
2. ögonbryn
3. ögonfrans
4. mungipa
5. ögonlock
6. örsnibb
7. nästipp
8. näsvinge

5.3
1. näsborren näsborrarna (feltryck i bokens exempel)
2. ögonbrynet ögonbrynen
3. ögonfransen ögonfransarna
4. mungipan mungiporna
5. ögonlocket ögonlocken
6. örsnibben örsnibbarna
7. nästippen nästipparna
8. näsvingen näsvingarna

6.1
1. en handled, en handlov handleder, handlovar
2. en handflata  handflator
3. en tumme  tummar
4. ett finger  fingrar
5. ett pekfinger  pekfingrar
6. ett långfinger  långfingrar
7. ett ringfinger  ringfingrar
8. ett lillfinger  lillfingrar
9. en handrygg  handryggar
10. en underarm  underarmar

6.2
1. en vrist  vrister
2. en hälsena  hälsenor
3. en fotknöl  fotknölar
4. en häl  hälar
5. en fotsula  fotsulor
6. en trampdyna  trampdynor
7. en tåvalk  tåvalkar
8. en stortå  stortår
9. en nagel  naglar
10. en lilltå  lilltår

6.3
1. en handled  handleden
2. en handflata  handflatan
3. en tumme  tummen
4. ett finger  fingret
5. en handrygg  handryggen

6.4
h ä l s e n a  2

v r i s t   1

h ä l    1   

f o t k n ö l  2

f o t s u l a  2

t r a m p d y n a  2

t å v a l k   2
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s t o r t å   2

n a g e l   1

l i l l t å   2

7.1
1. en por  porer
2. ett papillärskikt papillärskikt
3. en känselkropp känselkroppar
4. en överhud  överhudar
5. en läderhud  läderhudar
6. en underhud  underhudar
7. en artär  artärer
8. ett hårstrå  hårstrån
9. ett hornlager  hornlager
10. ett pigmentlager pigmentlager
11. ett tillväxtlager  tillväxtlager
12. ett taggcellsskikt taggcellsskikt
13. en håresarmuskel hårresarmuskler
14. en talgkörtel  talgkörtlar
15. en hårsäck  hårsäckar
16. en hårrot  hårrötter
17. en nervfiber  nervfibrer
18. ett blodkärl  blodkärl
19. ett lymfkärl  lymfkärl
20. en svettkörtel  svettkörtlar
21. Pancinis känselkropp Pancinis känselkroppar

8.1
1. en zonulatråd   zonulatrådar
2. en bakre ögonkammare  bakre ögonkammare
3. en iris   irisar
4. en pupill   pupiller
5. en hornhinna   hornhinnor
6. en främre ögonkammare främre ögonkammare
7. ett ligament   ligament
8. en ciliarmuskel  ciliarmuskler
9. en bindhinna   bindhinnor
10. en näthinna   näthinnor
11. en åderhinna, en kärlhinna åderhinnor, kärlhinnor
12. en senhinna   senhinnor
13. en synnerv   synnerver
14. ett retinalt blodkärl  retinala blodkärl
15. gula fläcken   gula fläckar
16. en hyaloid artär  hyaloida artärer
17. en glaskropp   glaskroppar
18. en lins   linser

9.1
1. ett ytteröra   ytteröron
2. en hörselgång   hörselgångar
3. en hammare   hammare
4. ett städ   städ
5. en båggång   båggångar
6. ovala fönstret   ovala fönster
7. runda fönstret   runda fönster
8. en balansnerv   balansnerver

9. en hörselnerv   hörselnerver
10. en snäcka   snäckor
11. ett mellanöra   mellanöron
12. en örontrumpet  örontrumpeter
13. en stigbygel   stigbyglar
14. en trumhinna   trumhinnor

9.2
1. ytteröra
2. balansnerv
3. stigbygel
4. mellanöra
5. örontrumpet
6. hörselgång
7. båggång
8. trumhinna

9.3
1. c
2. a
3. c
4. a
5. c

10.1
1. en skalle  skallar
2. en ögonhåla  ögonhålor
3. en näsöppning näsöppningar
4. en underkäke  underkäkar
5. en halskota  halskotor
6. ett nyckelben  nyckelben
7. ett manubrium  manubrier
8. ett skulderblad skulderblad
9. ett bröstben  bröstben
10. ett revben  revben
11. ett överarmsben överarmsben
12. en armbågsled armbågsleder
13. ett armbågsben armbågsben
14. ett strålben  strålben
15. ett bäcken  bäcken
16. en lårbenshals lårbenshalsar
17. ett korsben  korsben
18. ett svansben  svansben
19. en bröstkota  bröstkotor
20. en ländkota  ländkotor
21. en handled  handleder
22. ett mellanhandsben mellanhandsben
23. ett fingerben  fingerben
24. ett lårben  lårben
25. en knäskål  knäskålar
26. ett skenben  skenben
27. ett vadben  vadben
28. en fotled, en vrist fotleder, vrister
29. ett mellanfotsben mellanfotsben
30. ett tåben  tåben
31. en ryggrad  ryggrader

10.2
1. e
2. f
3. g
4. b
5. d
6. c
7. a



KROPPEN PÅ SVENSKA facit LYS läromedel4

10.3
8. j
9. l
10. h
11. k
12. i
13. n
14. m

11.1
1. en lunga   lungor
2. en pannhåla   pannhålor
3. en näshåla   näshålor
4. en käkhåla   käkhålor
5. ett nässvalg   nässvalg
6. ett svalg   svalg
7. ett struplock   struplock
8. ett stämband, en stämläpp stämband, stämläppar
9. ett struphuvud   struphuvuden
10. en luftstrupe   luftstrupar
11. en lungspets   lungspetsar
12. en lungrot   lungrötter
13. en bronkgren   bronkgrenar
14. en lungsäck   lungsäckar
15. ett mellangärde  mellangärden
16. en lungblåsa, en alveol  lungblåsor, alveoler

11.2
1. en lunga  lungor  lungorna
2. en pannhåla  pannhålor pannhålorna
3. en näshåla  näshålor  näshålorna
4. en käkhåla  käkhålor  käkhålorna
5. ett nässvalg  nässvalg  nässvalgen
6. ett svalg  svalg  svalgen
7. ett struplock  struplock  struplocken
8. ett stämband  stämband          stämbanden 
       en stämläpp  stämläppar  stämläpparna
9. ett struphuvud  struphuvuden struphuvudena
10. en luftstrupe  luftstrupar luftstruparna
11. en lungspets  lungspetsar lungspetsarna
12. en lungrot  lungrötter  lungröterna
13. en bronkgren  bronkgrenar bronkgrenarna
14. en lungsäck  lungsäckar lungsäckarna
15. ett mellangärde mellangärden mellangärdena
16. en lungblåsa  lungblåsor lungblåsorna
       en alveol  alveoler  alveolerna

11.2
1. lungorna
2. mellangärdet
3. lungspetsen
4. stämbanden
5. lungblåsan
6. svalget
7. struplocket
8. lungsäcken

12.1
1. ett svalg   svalg
2. en gom   gommar
3. en gomspene   gomspenar
4. en tunga   tungor
5. en öronspottkörtel  öronspottkörtlar

6. en underkäkspottkörtel  underkäkspottkörtlar
7. en undertungspottkörtel  undertungspottkörtlar
8. en lever   levrar
9. en gallblåsa   gallblåsor
10. en levergång   levergångar
11. en tvärgående tjocktarm tvärgående tjocktarmar
12. en uppåtstigande tjocktarm uppåtstigande 
    tjocktarmar
13. en nedåtgående tjocktarm nedåtgående 
    tjocktarmar
14. en blindtarm   blindtarmar
15. ett blindtarmsbihang  blindtarmsbihang
16. en matstrupe   matstrupar
17. en magsäck   magsäckar
18. en mjälte   mjältar
19. en bukspottkörtel  bukspottkörtlar
20. en bukspottkörtelgång  bukspottkörtelgångar
21. en tolvfingertarm  tolvfingertarmar
22. en tomtarm   tomtarmar
23. en krumtarm   krumtarmar
24. en ändtarm   ändtarmar

12.2
1. ett svalg  svalget
2. en mjälte  mjälten
3. en tunga  tungan
4. en lever  levern
5. en gom  gommen
6. en gomspene  gomspenen
7. en gallblåsa  gallblåsan
8. en matstrupe  matstrupen
9. en öronspottkörtel öronspottkörteln
10. ett blindtarmsbihang blindtarmsbihanget
11. en bukspottkörtel bukspottkörteln
12. en levergång  levergången

12.3
a. -ar
b. svalg, tungor, gallblåsor, blindtarmsbihang

12.4
1. b
2. d
3. e
4. c
5. a
6. g
7. f

13.1
1. en övre hålven  övre hålvener
2. ett hjärtförmak   hjärtförmak
3. en lungklaff   lungklaffar
4. en tresegelklaff  tresegelklaffar
5. en kammare   kammare
6. en undre hålven  undre hålvener
7. en aorta   aortor
8. en lungartär   lungartärer
9. en lungven   lungvener
10. ett hjärtförmak   hjärtförmak
11. en hjärtklaff   hjärtklaffar
12. en aortaklaff   aortaklaffar
13. en kammare   kammare
14. en kammarskiljevägg  hjärtskiljeväggar
15. en hjärtsäck   hjärtsäckar
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13.2
f ö r m a k   2

k l a f f     1

l u n g v e n   2

k a m m a r e   1

l u n g k l a f f    2

l u n g a r t ä r    2

h j ä r t k l a f f    2

m i t r a l i s k l a f f   2

t r e s e g e l k l a f f  2

k a m m a r s k i l j e v ä g g  2

13.3
1. c
2. e
3. a
4. g
5. f
6. b
7. d

14.1
1. en storhjärna   storhjärnor
2. en pannlob   pannlober
3. en främre centralvindling främre centralvindlingar
4. en centralfåra   centralfåror
5. en bakre centralvindling  bakre centralvindlingar
6. en hjässlob   hjässlober
7. en sidofåra   sidofåror
8. en nacklob   nacklober
9. en tinninglob   tinninglober
10. en hjärnbrygga  hjärnbryggor
11. en hjärnstam   hjärnstammar
12. förlängda märgen  ------------------
13. en lillhjärna   lillhjärnor
14. en ryggmärg   ------------------

14.2
1. storhjärnan
2. pannloben
3. nackloben
4. förlängda märgen
5. lillhjärnan
6. hjässloben
7. ryggmärgen
8. hjärnstammen
9. tinningloberna
10. hjärnbryggan
11. främre centralvindlingen, centralfåran, sidofåran, bakre cen-

tralvindlingen

14.3´
A - Ansikte. Kan personen le och visa tänderna?
K - Kroppsdel. Kan personen lyfta armarna?
U - Uttal. Kan personen säger “det är vackert väder idag”?

T - Tid. Varje sekund är viktig.

15.1
1. en muskel  muskler
2. en ledvätska  ledvätskor
3. en slemsäck  slemsäckar
4. en ledkapsel  ledkapslar
5. en sena  senor
6. en bindväv  ------------------
7. ett ben  ben
8. ett ledbrosk  ledbrosk
9. ett ligament  ligament

15.2
1. en led  leden
2. en muskel   muskeln
3. en ledvätska  ledvätskan
4. en slemsäck  slemsäcken
5. en ledkapsel  ledkapseln
6. en sena  senan
7. en bindväv  bindväven
8. ett ben  benet
9. ett ledbrosk  ledbrosket
10. ett ligament  ligamentet

15.3
Sexgradig skala
1. lindrig smärta
2. obehaglig smärta
3. besvärlig smärta
4. fruktansvärd smärta
5. outhärdlig smärta

b. Sjugradig skala
1. lätt smärta
2. måttlig smärta
3. medelsvår smärta
4. svår smärta
5. outhärdlig smärta
6. värsta tänkbara smärta
16.1
1. ett blod  ------------------
2. en halspulsåder halspulsådror
3. en axerlartär  axelartärer
4. en lungartär  lungartärer
5. en aortabåge  aortabågar
6. en övre hålven övre hålvener
7. ett hjärta  hjärtan
8. en undre hålven undre hålvener
9. en bukaorta  bukaortor
10. en njurartär  bjurartärer
11. en strålbensartär strålbensartärer
12. en lårartär  lårartärer

16.2

b l o d    1

n j u r a r t ä r  2

h j ä r t a   1

h å l v e n  2
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h a l s p u l s å d e r 2

a o r t a b å g e  2

s t r å l b e n s a r t ä r 2

b u k a o r t a  2

16.3
1. en lårartär  lårartären
2. ett hjärta  hjärtat
3. en hålven  hålvenen
4. en halspulsåder halspulsådern
5. en lungartär  lungartären
6. en aortabåge  aortabågen
7. en bukaorta  bukaortan

17.1
1. en nackmuskel  nackmuskler
2. en kappmuskel  kappmuskler
3. en deltamuskel  deltamuskler
4. en ryggmuskel  ryggmuskler
5. en triceps   tricepsar
6. en sträckmuskel  sträckmuskler
7. en sätesmuskel  sätesmuskler
8. en böjmuskel   böjmuskler
9. en vadmuskel   vadmuskler
10. en akillessena, en hälsena akillessenor, hälsenor
11. en sträckmuskel  sträckmuskler
12. en quadriceps   quadricepsar
13. en skräddarmuskel  skräddarmuskler
14. en sned bukmuskel  sneda bukmuskler
15. en rak bukmuskel  raka bukmuskler
16. en biceps   bicepsar
17. en bröstmuskel  bröstmuskler
18. en halsmuskel   halsmuskler
19. en ansiktsmuskel  ansiktsmuskler

17.2
• b
• c
• c
• b
• b

17.3

t r i c e p s   1

v a d m u s k l e r n a  2

s t r ä c k m u s k l e r n a   2

a n s i k t s m u s k l e r n a  2

b i c e p s   1

s t o r a   s ä t e s m u s k e l n  2

s k r ä d d a r m u s k l e r n a 2

q u a d r i c e p s   1

d e l t a m u s k l e r na  2

18.1
1. en hypofys   hypofyser
2. en tallkottkörtel  tallkottkörtlar
3. en sköldkörtel   sköldkörtlar
4. en bräss   ------------------
5. en binjure   binjurar
6. en bukspottkörtel  bukspottkörtlar
7. en äggstock   äggstockar
8. en testikel   testiklar

18.2
1. hormonkörteln  hormonkörtlarna
2. hypofysen  hypofyserna
3. tallkottkörteln  tallkottkörtlarna
4. sköldkörteln  sköldkörtlarna

18.3
1. hypofysen
2. testiklarna
3. äggstockarna
4. binjurarna
5. tallkottkörteln
6. sköldkörteln
7. brässen
8. bukspottkörteln

19.1
1. en äggledare   äggledare
2. en urinblåsa   urinblåsor
3. ett blygdben   blygdben
4. ett urinrör   urinrör
5. en klitoris   klitorisar
6. en svällkropp   svällkroppar
7. en inre blygdläpp  inre blygdläppar
8. en yttre blygdläpp  yttre blygdläppar
9. Skenes körtel   Skenes körtlar
10. Bartholins körtel  Bartholins körtlar
11. en äggstock   äggstockar
12. en tjocktarm   tjocktarmar
13. en livmoder   livmödrar
14. ett slidvalv   slidvalv
15. en livmoderhals  livmoderhalsar
16. en ändtarm   ändtarmar
17. en vagina   vaginor
18. en ändtarmsöppning  ändtarmsöppningar

19.3
1. äggstock/äggledare
2. äggstock/äggledare
3. urinblåsa/urinrör
4. urinblåsa/urinrör
5. blygdben/blygdläpp
6. blygdben/blygdläpp
7. svällkropp
8. livmoderhals
9. ändtarm
10. slidvalv
11. tjocktarm

20.1
1. en urinblåsa  urinblåsor
2. ett blygdben  blygdben
3. en penis  penisar
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4. en svällkropp  svällkroppar
5. ett ollon  ollon
6. en förhud  förhudar
7. en urinrörsmynning urinrörsmynningar
8. en tjocktarm  tjocktarmar
9. en ändtarm  ändtarmar
10. en sädesblåsa sädesblåsor
11. en ejakulationskanal ejakulationskanaler
12. en prostata  prostator
13. Cowpers körtel Cowpers körtlar
14. en ändtarmsöppning ändtarmsöppningar
15. en sädesledare sädesledare
16. en bitestikel  bitestiklar
17. en testikel  testiklar
18. en pung  pungar

20.3
1. urinblåsa
2. sädesblåsa/sädesledare
3. ändtarmsöppning
4. ejakulationskanal
5. sädesblåsa/sädesledare
6. svällkropp
7. ändtarm
8. urinrörsmynning
9. blygdben
10. förhud
11. bitestikel

21.1
1. ett urin  ------------------
2. en binjure  binjurar
3. en njure  njurar
4. ett njurbäcken  njurbäcken
5. en urinledare  urinledare
6. en urinblåsa  urinblåsa
7. ett urinrör  urinrör
8. en njurartär  njurartärer
9. en njurven  njurvener
10. en undre hålven undre hålvener
11. en bukaorta  bukaortor
12. en höftartär  höftartärer
13. en lever  levrar
14. en tjocktarm  tjocktarmar
15. ett bäcken  bäcken

21.3
1. njurarna
2. urinledarna
3. urinröret
4. binjurarna
5. bukaortan
6. njurbäckenet
7. urinblåsan
8. levern
22.1
1. en matstrupe
2. en halspulsåder
3. en aortabåge
4. en kind
5. en stortå
6. en näthinna
7. en njure
8. en skräddarmuskel
9. en lever

10. en tinninglob
11. en bukspottkörtel
12. en överhud
13. ett ansikte
14. en pung
15. en urinledare
16. ett bäcken
17. en sträckmuskel
18. en strålbensartär
19. ett ben
20. en sena
21. en lungspets
22. en pannhåla
23. ett skenben
24. en hornhinna
25. en ögonfrans

22.2
Tumme, pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger

22.3
näsborre, näsvinge, nästipp

22.4
stjärt, rumpa, säte, bak, bakdel, ända, röv, arsle

22.5
Munnen, tänderna, tungan, gommen, gomspenen, svalget, 
matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tomtarmen, krum-
tarmen (tunntarmen), blindtarmen, tjocktarmen, ändtarmen.

22.6
storhjärna, pannlob, centralvindling, centralfåra, hjässlob, 
sidofåra, nacklob, tinninglob, hjärnbrygga, hjärnstam, förlängda 
märgen, lillhjärna, ryggmärg

22.7
övre hålven, förmak, lungklaff, tresegelklaff, kammare, undre 
hålven, stora kroppspulsådern, lungartär, lungven, mitralisklaff, 
aortaklaff, kammarskiljevägg, hjärtsäck

22.8
1. en
2. en
3. en
4. ett
5. en
6. ett
7. ett
8. en
9. en
10. en
11. ett
12. en
13. en
14. en
15. en
16. ett
17. ett
18. en
19. ett
20. ett
21. ett
22. en
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23. ett
24. en
25. ett
26. ett
27. en
28. ett
29. ett
30. en
31. en

22.9
1. ansikten
2. underarmar
3. armbågar
4. knäveck
5. pupiller
6. körtlar
7. ådror
8. senhinnor
9. hjärtsäckar
10. lillhjärnor
11. ögon
12. sädesledare
13. klaffar
14. muskler
15. testiklar
16. axlar
17. urinrör
18. livmödrar
19. öron
20. fingrar
21. munnar
22. halsar
23. hakor
24. tänder
25. näsborrar
26. tår

22.10
1. näthinnan
2. venen
3. vristen
4. hårstråt
5. nageln
6. ryggmuskeln
7. lillfingret
8. huden
9. hammaren
10. snäckan
11. tårkanalen
12. linsen
13. blindtarmen
14. magsäcken
15. huvudet
16. aortan
17. centralfåran
18. sköldkörteln
19. blygdbenet
20. livmoderhalsen

22.11
1. ögonlock
2. aortabåge
3. ländrygg
4. hälsena

5. bröstvårta
6. knäveck/armveck
7. tjocktarm
8. svällkropp
9. urinblåsa/gallblåsa
10. bukspottkörtel/öronspottkörtel/undertungspottkörtel/
       underkäkspottkörtel
11. njurbäcken
12. ejakulationskanal
13. knäskål
14. pannhåla/ögonhåla
15. höftbenskam
16. skenben
17. ögonbryn
18. nästipp
19. näsborre/näsvinge/nästipp
20. överarm
21. trampdyna
22. fotsula
23. känselkropp
24. taggcellsskikt
25. nagelbädd
26. zonulatråd
27. talgkörtel
28. båggång
29. halskota/bröstkota/ländkota
30. gomspene

22.12
1. hjässa
2. glaskropp
3. stigbygel
4. örsnibb
5. skulderblad
6. mjälte
7. bäcken
8. lårben
9. vadmuskel
10. häl




