Võru keele palataliseeritud konsonantide tähistamine
Üks sümbol:
akuut tähe peal või otse järel
(trükistes, eraldi võru fondid)
øØ
èÈ
f´ ÿ
ìÌ
âÂ
ùÙ
ïÏ
æÆ
ñÑ
àÀ
ëË
úÚ
çÇ
òÒ

Unicode'i sümbol:
eraldi või kahest
kombineeritud*
b́ B́ (kombin)
d́ D́ (kombin)
f ́ F́ (kombin)
ǵǴ
h́ H́ (kombin)
ḱḰ
ĺĹ
ḿḾ
ńŃ
ṕṔ
ŕŔ
śŚ
t́ T́ (kombin)
v́ V́ (kombin)

Kaks järjestikust sümbolit:
tähe järel püstine apostroof
(Internetis, nt Vikipeedias)
b' B'
d' D'
f' F'
g' G'
h' H'
k' K'
l' L'
m' M'
n' N'
p' P'
r' R'
s' S'
t' T'
v' V'

Muu: täht ilma pal-märgita, täht
ja akuut, apostroof või graavis
(enamasti spontaanne kasutus)
b B b´ B´ bʼ Bʼ b` B`
d D d´ D´ dʼ Dʼ d` D`
f F f´ F´ fʼ Fʼ f` F`
g G g´ G´ gʼ Gʼ g` G`
h H h´ H´ hʼ Hʼ h` H`
k K k´ K´ kʼ Kʼ k` K`
l L l´ L´ lʼ Lʼ L` l`
m M m´ M´ mʼ Mʼ m` M`
n N n´ N´ nʼ Nʼ n` N`
p P p´ P´ pʼ Pʼ p` P`
r R r´ R´ rʼ Rʼ r` R`
s S s´ S´ sʼ Sʼ s` S`
t T t´ T´ tʼ Tʼ t` T`
v V v´ V´ vʼ Vʼ v` V`

* täht + combining accute accent (märgikood 0301)
Võru kirjakeele standard
Võru kirjakeele lihtsustatud standard
Unicode'i sümbolid, mis on lähedased võru kirjakeele standardile, kuid päriselt ei kattu
Muu, enamasti spontaanne kasutus

Näiteid

kaøa, kab'a, kab́a, kab´a, kabʼa, kab`a
paèa, pad'a, pad́a, pad´a, padʼa, pad`a
kaliif´, kaliif', kaliif́, kaliif´, kaliifʼ, kaliif`
laìa, lag'a, lag´a, lagʼa, lag`a
põâa, põh'a, põh́a, põh´a, põhʼa, põh`a
laùa, lak'a, laḱa, lak´a, lakʼa, lak`a
palïo, pall'o, palĺo, pall´o, pallʼo, pall`o
kamæ, kamm', kamm´, kammʼ, kamm`
ñaug, n'aug, n´aug, nʼaug, n`aug
lipà, lipp', lipp´, lippʼ, lipp`
vaëo, var'o, var´o, varʼo, var`o
aúa, as'a, as´a, asʼa, as`a
võtç, võtt', võtt́, võtt´, võttʼ, võtt`
pruuò, pruuv', pruuv´, pruuvʼ, pruuv`

