Lektion 14
Vi kan nu gå ett steg längre i vår strömlinjeformning. Den här gången gäller det streckordningen i kanjitecknen. Härifrån och framåt kommer vi endast ange den ordning i vilken de sammansatta primitivelementen skrivs. Om
du känner dig osäker på hur någon av delarna i en viss karaktär skall skrivas,
måste du leta upp det själv. Index ii bör hjälpa. Nya primitivelement och ovanliga skrivsätt kommer dock att förklaras som tidigare. I vilket fall som helst bör
du alltid räkna karaktärernas streck när du lär dig dem och kontrollera dina
resultat mot antalet som anges inom hakparenteser i varje ram.
Primitivelementen i denna lektion handlar om lock och huvudbonader.

*

krona

piktogram av en enkel krona skiljer sig från ett hus en⼍	Detta
dast genom att skorstenen saknas (första strecket högst upp, en
droppe). Det kan användas för de huvudsakliga konnotationerna av ordet krona. Vi kommer senare att få bekanta oss med det
fullständiga kanjitecknet från vilket detta element härrör, i ram
326. [2]

柚 柝
321

överflödig

dig en vindflöjel under en kunglig krona som snurrar
冗	Föreställ
runt, runt. Det är inte bara överflödigt utan gör också bäraren
av denna huvudbonad till en komplett fåntratt. [4]

柞 柢
322

冥

underjorden
 yckelordet i denna ram är underjorden. Där härskade guden
N
Hades enligt den grekiska mytologin. Hades refererar enligt
samma mytologi även till dvärgplaneten Pluto, längst ut bland
himlakropparna i vårt solsystem. Eftersom ingen kan veta helt
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säkert när just denna del av kosmos skapades, kan vi lika gärna
anta att Pluto skapades som kronan på verket dag nummer sex
som skapelseprocessens avslutning. [10]

鯆 鯉 冥
323

armé

här fordonet med en krona på toppen, är drottningens
軍	Det
”häststridsvagn” och därmed en symbol för hennes samlade
armé. [9]

柯 柱
*	Använt som primitivelement betyder denna kanji bara häststridsvagn.

324

utstrålning

nytta av den första stavelsen i nyckelordet och tänk på det
輝	Dra
ljus som strålar ut (ljusstrålen) till vänster. Lägg nu till drottningens skinande blanka häststridsvagn som sänder ut dessa
ljusstrålar och du har utstrålning. [15]

柳 柴
325

föra

Häststridsvagnen dundrar fram längs vägen för att så fort som
運	
möjligt föra drottningen till sina soldater vid fronten – och
sedan föra med sig de sårade tillbaka till basen. [12]

柵 査
326

krona

att låta kronan övergå från en tidsålder till nästa, för冠	Genom
blir ett folk hoplimmat med sin början. [9]

