
Ordlista – Smileys betydelser
{:V  Anka

:-||  Arg

>:-(  Arg

:#  Användaren är arg eller tvär

B-)  Batman

(-)  Behöver klippas

:-e  Besviken

‘:)  Blink, blink

;-)  Blinkar

?-)  Blått öga

:^)  Bruten näsa

|:-)  Buskiga ögonbryn

[:-)  Bär hörlurar

:-}  Bär läppstift

c?:-)§	Bär	plommonstop	och	fluga

@:-)  Bär turban

B:-) Bär solglasögon i pannan

d:-)  Bär skärmmössa

:0)  Clownar mig

i-)  Detektiv

:-)’  Dreglar

<:-)  Dum fråga

]:-)  Djävul

>:->  Djävulskt sarkastisk

>;->  Djävulsk sarkastisk och ironisk

>:-)  Elakt grin

5:-)  Elvis

:-X  En stor blöt puss

>:/  Fattar ingenting

:-)X  Fluga

:-!  Foten i munnen

/:-)  Fransk

;-)  Flörtig och/eller ironiskt

:-*  Full

:#)  Full

%+(  Fått stryk

:-’)  Förkyld

:-~)  Förkyld

%)  Förvirring

:-O  Gapar, chockad eller överraskad

:-)  Glad

::-)  Glasögonbärare

8-)  Glasögonbärare/Solglasögon

;-)  Glimten i ögat

8:)  Gorilla

:8)  Gris

8)  Groda

:’-(  Gråter

;(  Gråter

:’-)  Gråter av glädje

|-O  Gäspar

:-(#)  Har tandställning

d:-) Har keps på mig

:-)>  Har pipskägg

O:-)  Helgon

:-|  Hmmmmmmm

:-D  Högt skratt

3:-)  Ko

(:^(  Jack Nicholson i Chinatown

[:-)  Jag lyssnar på freestyle

:-()  Jag ropar

XD  Jag Skrattar gott

:-<  Jag är ledsen

:-C  Jag är verkligen ledsen

=)  Jätteleende

:))  Jätteleende eller dubbelhakor

C=;-)  Kock

>-  Kvinna

:-X  Kyss

:-(  Ledsen

:-|  Likgiltig

:O>  Lite lurig

:-  Man
 
 Man utan ansikte

:-#  Mina läppar är förseglade

:-#)  Mustasch

:-{  Mustasch

:-))  Mycket glad

:-((  Mycket ledsen

:-c  Mycket olycklig

:-/  Obeslutsam

:-?  Piprökare

=:-)  Punkare

-:-)  Punkare

:-*  Puss/Pussar någon

:*  Puss

:-x  Puss, puss

|-)  Robocop

:-V  Ropar

:-P  Räcker ut tungan, retsamt

:-i  Rökare, röker

:-Q  Rökare, röker

(:-)  Skallig

:-@  Skriker

:-V  Skriker

:-)>  Skäggig

:-/  Skeptisk

>:-)... Skrattande och dreglande fåne

:-9  Slickar sig om munnen

|-)  Sover

:+)  Stor näsa

:X  Stor puss

:-6  Sur smak i munnen

R-)  Söndriga glasögon

:-p  Tungan i kinden, Koncentrerar mig

:-&  Tungan knuten

:’’’-(		 Tårar	i	floder

:-)=  Vampyr

:-[  Vampyr

:->  Verkligt bitande sarkastisk

:-))   Väldigt glad

:-D  Väldigt glad

:-))))  Väldigt glad och har dubbelhakor

(-:  Vänsterhänt

O:-)  Är en ängel

X-)  Ögonen i kors


