XIII. BANDSTRIK
Bandstrik er notað í margs konar tilvikum, sjá hér á eftir. Athuga að hvorki er haft stafbil fyrir
framan né aftan bandstrik.
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Bandstrik er notað milli orðliða í örnefnum o.fl. heitum þar sem síðari liður er sérnafn.
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Bandstrik má nota í ýmsum lýsingarorðum sem eru samsett af tveimur eða fleiri liðum.
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Bandstrik má nota í samtengdum fyrirtækjaheitum.
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Bandstrik er stundum notað í stað orðliða í orðasamböndum til að komast hjá endurtekningu.
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Bandstrik er notað í samsettum og afleiddum orðum þar sem fyrri liðir eru tölur, tákn eða
skammstafanir af einhverju tagi.
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Mælt er með því að nota bandstrik í samsettum orðum þar sem erlent sérnafn er fyrri liður ef
ritháttur þess samræmist ekki ritvenju í íslenskum orðum.

Austur-Indíur Hvíta-Rússland Innri-Mongólía Mið-Evrópa Miklabæjar-Solveig
Norður-Íshaf Nýja-Sjáland Syðri-Grund Víga-Glúmur Ytri-Mælifellsá

þýsk-franskur grísk-katólskur dansk-norsk-sænskur

Landflutningar-Samskip Sjóvá-Almennar
Bandstrik má nota milli tölustafa þegar svo ber undir.
Ég verð erlendis í 3-4 ár.
Hún var formaður 1978-1983.
Námskeiðið verður haldið dagana 3.-6. júlí.

tösku- og hanskaframleiðsla töskuframleiðsla og -sala framsóknar-/sjálfstæðismenn

a-liður fob-verð 13-menningarnir KFUM-maður 1,5%-reglan x-ás KR-ingur
BA-próf OECD-skýrslan B-hluti B-hlutastofnun 68-kynslóðin í n-ta veldi

Bernoulli-lögmál Boeing-þota Chicago-búar Gaza-svæðið Mitsubishi-umboðið
Nairobi-samkomulag Washington-fundurinn
Athuga til samanburðar:
Góbíeyðimörkin Rómarsáttmáli Jerúsalemsamkomulag Kaírófundurinn Ríóferlið
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Ef fyrri liður í samsetningu er erlent heiti (eða skammstöfun) í tveimur eða fleiri orðum er
síðari hluti samsetningarinnar tengdur við fyrri hlutann með bandstriki.
fyrri liður

samsetning

Boeing 747
Jan Mayen
New York
New York
Tel Avív
Rocky IV
Hong Kong
dr. phil.
cand. mag.
Hatton-Rockall
F-15

Boeing 747-flugvél
Jan Mayen-svæðið
New York-ríki
New York-búar
Tel Avív-háskóli
Rocky IV-myndin
Hong Kong-menn
dr. phil.-ritgerð
cand. mag.-próf
Hatton-Rockall-svæðið
F-15-þota
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Heimilt er að nota bandstrik til að tengja forliðina all-, hálf-, jafn- og lang- við næsta orðlið.
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Heimilt er að nota bandstrik til að tengja eignarfallsliði, sem auka vægi merkingar, við næsta
orðlið.
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Bandstrik er sett þegar orðum er skipt milli lína.

all-óhugnanlegur
hálf-utan við sig

jafn-áferðarfallegur
lang-frambærilegastur

afbragðs-afleysingamaður grundvallar-misskilningur

Samsettum og afleiddum orðum er skipt á mótum orðhluta. Ósamsettum orðum og orðliðum
er skipt þannig að síðari hlutinn hefjist á sérhljóði viðskeytis, beygingarendingar eða greinis.
Síðari hlutinn má þó ekki vera aðeins einn stafur og á sú regla einnig við þegar slík orð eru
fyrri liður í samsetningum.
(Skiptingarnar *karf-a, *körf-ubolti, *rek-a, *rek-istefna o.s.frv. eru því óheimilar.)
borðdúkur

borðdúkur

dýraverndunarfélag
mannsins

skipana

búnaður

dýraverndunarfélag
sannleikur

sannleikur

dýraverndunarfélag
dýraverndunarfélag
skipananna

dýraverndunarfélag
gatnamót
skipananna

stráklingur

Ýmsum tökuorðum má þó skipta þannig að síðari hlutinn hefjist á samhljóða.
abbadís

apótek

kakkalakki

krókódíll

listrænn
skipun
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