DIAGRAM

Oneven: omschrijvingen / oplossingen uit oude huispuzzels, geplaatst sinds Anita haar
functie als huispuzzelmanager vervult.
Even: eigen omschrijvingen, waarbij de oplossing bestaat uit de letters van het bijbehorende
woord aan de linkerkant, plus één of meer toegevoegde letters.
De grijze vakjes geven de toegevoegde letters weer
Genummerde vakjes: gelijke cijfers = gelijke letters.
Deze kunnen ook in niet-genummerde vakjes voorkomen.
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Slaplant (8)
Ontstemd (10)
Smeergeld (7)
Daar maak je vette muziek mee (8)
Lang (6)
Familiebetrekking (9)
Groteletterregel (5)
Mo (7)
Vervagend weerverschijnsel (5)
Op afstand houden (8)
Er komt een laagje bij of er gaan wat laagjes af (8)
Beroerd worden tijdens een uittocht (10)
Bij de buren zit telecommunicatie in het DNA (6)
Investeren in smeergeld (8)
Rekeningen die naar aanleiding van een wetsvoorstel worden ingediend (5)
Protest in een chique buurt (7)
Tak van zilver met een pet (5)
Kalm omdat je het niet gedaan hebt (7)
Hard klinkend instrument (4)
Het gesnauw gaat niet door (6)
De kleinste mensen krijgen niet meer het gehele bedrag uitbetaald (6)
Dichtdraaien (8)
Dwarskijker (6)
Tekeergaan omdat je werd opgeroepen (8)
Fruit waarvan een schaatser geen vruchtgenot krijgt (6)
Doet een glaszetter met een plan (7)
8€ -h (6)
Door zijn spel zijn er meer overlevenden (9)
Een van de acht keukenbenodigdheden (5)
Nakijken (8)
Een sieraad voor de sport (4)
Lachen is goed voor de planten (6)
Hield zich niet stil in de club (5)
Luiaards halen alles eruit (7)
Was elders van kracht als eremetaal (4)
Maat van een bodemvis (7)
Waarvoor zwemvogels uit de veren komen (4)
Waren tijden op de been (7)

