Stepping Stones 1 kgt – Chapter 8: Looking Sharp
Stone 30
Vragen waar je iets kunt vinden:
Where can I find a pair of jeans?
Excuse me, where can I find the belts?
Excuse me, where can I find books?
Where can I find computer games?
Excuse me, where's ladies' fashion?
Where's the sports department?
Excuse me, where's the cash desk?
Zeggen waar je iets kunt vinden:
You can find it on the ground floor.
You can find them on the first floor.
It's on the second floor.
They're on the third floor.
The coffee corner is in the basement.
You can find it near the escalators.
You can find them next to the exit.

Waar
Waar
Waar
Waar
Waar
Waar
Waar

kan ik een spijkerbroek vinden?
kan ik de riemen vinden?
kan ik boeken vinden?
kan ik computerspelletjes vinden?
is de afdeling damesmode?
is de sportafdeling?
is de kassa?

Je kunt het op de begane grond vinden.
Je kunt ze op de eerste verdieping vinden.
Het is op de tweede verdieping.
Ze zijn op de derde verdieping.
De koffiehoek is in de kelder.
Je kunt het vlakbij de roltrappen vinden.
Je kunt ze naast de uitgang vinden.

Stone 31
Vragen welke maat of kleur iemand wil:
What's your size, please?
What colour would you like?
Zeggen welke maat of kleur je wilt:
I'm a size 8.
I'm an extra large.
I'd like to buy the light blue sweater.
I'd like to buy a red one.
I'd like to buy an extra small.
Can I see the baggy-fit jeans?
Can I try a black top?
Can I try a large one?

Wat is je maat?
Welke kleur wil je?
Ik heb maat 8.
Ik heb maat XL.
Ik wil de lichtblauwe trui graag kopen.
Ik wil graag een rode kopen.
Ik wil graag een XS kopen.
Mag ik het wijde model spijkerbroek zien?
Mag ik een zwart topje passen?
Mag ik een L passen?

Stone 32
Zeggen dat je aarzelt:
I'm not sure.
I'm not quite sure.
I can't make up my mind.
I can't decide.
I don't know yet.
What do you think?

Ik weet het niet zeker.
Ik weet het niet helemaal zeker.
Ik kom er niet uit.
Ik kan niet beslissen.
Ik weet het nog niet.
Wat vind jij?

Stone 33
Praten over kleren:
My skirt is very large.
His T-shirt is nice.
Her sweater isn't trendy.

Mijn rok is erg groot.
Zijn T-shirt is leuk.
Haar trui is niet hip.
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This coat isn't too tight.
That top isn't too small.
Your shoes are terrible.
Their trousers are cool.
These socks aren't silly.
Those jeans aren't nice.
His trainers aren't too small.

Deze jas is niet te strak.
Dat topje is niet te klein.
Jouw schoenen zijn vreselijk.
Hun broeken zijn te gek.
Deze sokken zijn niet stom.
Die spijkerbroek is niet leuk.
Zijn sportschoenen zijn niet te klein.
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