
Hanter
 

Hanter a vez lâret stank e brezhoneg evit
komz deus a-bep seurt traoù. 

N'eo ket ordin ken resis ha se e implijoù.
 

Alies a-walc'h e vez graet 
ur c'hemmadur dre vlotaat war-lerc'h hanter

met pas dalc'hmat... 
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Gerioù ar vuhez
HANTER 1

« Hanter b/vouzar », 
un den na glev ket mat 

« Hanter d/zall », 
un den na wel ket mat

« Hanter seziset », 
un den nammet

« Hanter m/vezv »

« Hanter sot »

« Hanter k/glañv » 
pe « Hanter yac'h »

« Hanter sav »

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou 
ar ganaouenn Me n'ouzon

petra zo kaoz, n'on ket evit
hantergousket gant ar

c'hwen gant Fulub Gwern
ha Yann-Pier Deredel war

lec'hienn Dastumedia

Dirak un anv-gwan : 

« Hanter drouk » pe « Hanter zrouk »

« Un den hanter drouk », 
n'eo ket un den drouk-tre met n'eus ket
voaien da gaout re a fiziañs ennañ memestra

« Hanter brein » pe « Hanter vrein »

« Hanter noazh », gwisket skañv 

« Hanter p/boazh », etre poazh ha kriz 

« Hanter g/c'houllo »
pe « Hanter leun »



Evit keñveriañ
 

« Hanter b/vravoc'h », div wech bravoc'h 
 

« Hanter k/greñvoc'h », div wech kreñvoc'h 
 

« Hanter k/goshoc'h », div wech koshoc'h 
 

« Hanter nebeutoc'h », div wech nebeutoc'h 
 

Gerioù ar vuhez
HANTER 2

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou ar
ganaouenn

E miz genver hanter ar
miz gant Claude Lintanf 

ha Jean-Do Robin 
war lec'hienn 
Dastumedia

E unan

« N'a ket hanter », n'a ket buan a-walc'h 

« 'Oamp ket hanter », ne oa ket tud a-walc'h 

« 'M eus ket bet hanter », 
'm eus ket bet trawalc'h 

Hanter-doue pe Hanterzoue, 
un den dreistordinal

Hanter-breur ou hantervreur, lezvreur

Hanterc'hoar, lezc'hoar

Hanterouenn, mesket

Dirak un anv

« Hanter miz Mae », 
kreiz miz Mae 

« Hanter-Eost » 
« Itron Varia Hanter Eost »,
kreiz miz Eost 

« Hanter-Gwengolo », 
kreiz miz Gwengolo 

« Hanter-goañv », 
kreiz ar goañv

« Hanter-hañv », 
kreiz an hañv 

 

« Hanternoz », kreiz an noz 
 

Aodoù-an-Hanternoz, 
anv kozh departamant

Aodoù-an-Arvor



Hanterbriz 
pe hanter-priz

 
Un hanter-kantved, hanter-kant vloaz

 
Hantervoued, un hanter-lodenn a voued 

 
Hanter-dro, anv un dañs a Vro Gwened

 

Evit pouezañ

Ur c'hant pe kant lur = 50 kilogramm

Un hanter kant = 25 kilogramm

Ul lur = 500 gramm

Ul lur bleud = 500 gramm bleud

Gerioù ar vuhez
HANTER 3

Da vont pelloc'h
 

Kit da sellout 
ouzh ur c'hlip savet 

gant ar strollad
Digabestr 

o seniñ un hanter-dro 
 
 

E-barzh ar ganaouenn 
Son ar pilhaouer 

 
« Drailhañ 'ra un hanter bater, 

tanañ 'ra e gorn-butun »
 

Evit muzuliañ

Un hanterlev 
= daou gilometr

Ul lev = 4 c'hilometr 

Teir lev hanter 
= pevarzek kilometr

« Hanter-hent », 
« Hanter-hent 
da Vulad »

« Un hanterved » 
pe « Hanterzouar », 
un emisfer 

Hantergelc'h 

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
skeudennoù krouet gant Malo Ar Menn

 



Dirak ur verb
 

Hanterober,
« Ul labour hantergraet », 
ul labour n'eo ket bet graet gwall vat 

Hanterbeilhañ, 
« Patatez hanterbeilhet », 
patatez n'int ket bet peilhet penn-da-benn 

 

 
 

 
 

 
 
 

Gerioù ar vuhez
HANTER 4

Da vont pelloc'h
 

Kit da selaou
Gwagenn, 

un hanter-dro 
sonet gant ar

strollad Ampouailh 
 

 
Hanteriñ 

pe daouhanteriñ, 
troc'hañ e daou damm

 

Hanterek, 
da skouer ur voger etre daou berc'henn

 
 
 
 

 
« Labourat war hanter » 

pe « C'hoari war hanter », 
rannañ al labour

 
« H eomp da c'hoari war hanter », 

rannet e vo al labour etrezomp

Hantergousket,
damgousket

Hanterglevout,
damglevout

Hanterzebriñ, 
damzebriñ

Hanterlazhañ, 

« Laosket hanter lazhet
war bord an hent » 

Hanterzrailhañ, 
debriñ prim-ha-prim
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