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Šį šokį pirmą kartą atliko Kauno Tarpsąjunginio klubo liaudies šokių ratelis 1956 m. vasario 
mėnesį. Šokis yra lyrinio pobūdžio. Jis vaizduoja namų ruošos darbą skalbiant rankšluosčius. 
Juos daug kur vadina „abrūsais.“ Iš čia ir kilęs toks šokio pavadinimas. 

Pradedant antruoju posmu, šokis vaizduoja rankšluosčių skalbimą, gręžimą, džiovinimą, 
mogliavimą, lyginimą ir sulankstymą arba, kitaip tariant, galutinį jų sutvarkymą. Tą šokį atlieka 
aštuonios merginos. Šokyje naudojami keturi rankšluosčiai po 2,5 metro ilgio ir keturiasdešimt 
arba trisdešimt centimetrų pločio. Rankšluosčiai gali būti raštuoti arba paprasti. 

Šokio muzika dviejų dalių. Pirmoji dalis—darbo motyvas, antroji—pasilinksminimo motyvas. 
Šokis ypatingas tuo, kad pirmosios muzikos dalies metras—3/4, o antrosios—2/4. Kiekviena 
muzikos dalis turi po aštuonis taktus ir grojama su pakartojimais. Tempas vidutinis. Padarius 
nedidelių pakeitimų, šokį gali šokti 12, 16 ir daugiau merginų. 

Šokio aprašymas originaliai išleistas knygoje „Rezginėlė“. XV Tautinių Šokių Šventėje šokį 
atliks jaunimo grupių merginos. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

1. Valso žingsnis (metras—3/4) 

Šis žingsnis atliekamas per vieną muzikos taktą. 

„Viens“ - žengti žingsnį dešine koja; 

„du“ - žengti žingsnį kaire koja; 

„trys“ - žengti žingsnį dešine koja. 

Toliau žingsnis pradedamas kaire koja, ir pirmasis žingsnis yra platesnis už du antruosius. 

2. Abrūsėlio žingsnis (pristatomasis) (metras—2/4, atliekamas per du muzikos taktus.) 

1 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja į dešinę; 

„du“ - žengti kaire koja į dešinę, kryžiuojant ją prieš dešinę; 
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2 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja į dešinę; 

„ir“ - pritraukti kairę koją prie dešinės; 

„du“ - žengti dešine koja į dešinę; 

„ir“ - pritraukti kairę koją prie dešinės. 

Tokia pat tvarka žingsnis atliekamas ir einant į kairę, tik pradedamas kaire koja. 

Keičiant šokimo kryptį šokant Abrūsėlio žingsnį atliekamas nuošokis: 

2 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja į dešinę; 

„du“ – nušokti abiem suglaustom kojom. 

3. Skalbimo žingsnis (metras—3/4) 

Šis žingsnis atliekamas per keturis taktos, antrojo posmo pirmosios muzikos dalyje. 

Pradinė padėtis: Merginos giliai įtupia dešine koja atgal, ir ištiesia įtemptą kairę koja priekyje.  
Per liemenį pasilenkia giliai pirmyn (kaip per nusilenkimą).  Abrūsas kraštu laikomas priešais 
save abiem rankom. 

1-2 taktas 

Mergina kairę ranką ištiesia pirmyn, delnu į viršu, laikydama joje vieną aprūso krašta.  Dešine 
ranka ji uždeda abrusą ant kairės, ir jį braukia tarp kairios alkūnės ir rankos du kartus (kiekvieno 
takto „viens“) lygtai skalbant jį. 

3-4 taktas 

Mergina du kartus skalauja mojuodama abrūsa pirmą į save ir nuo savęs.  Visa tai atlieka dar 
įtūpus dešine koja. 

Toliau žingsnis kartojamas iš pradžios. 

 

ŠOKIO APRAŠYMAS 

I 

1. Suėjimas (16 tkt.) 

1-4 taktai 

Kairiajame ir dešiniajame kampuose, scenos gilumoje, už kulisų, sustoja po keturias merginas, 
kurios turi du rankšluosčius ir laiko juos abiem rankom. Rankšluosčiai sudėti kryžmais, sudaro 
lyg žvaigždutę (1 pieš.). Šokį pradeda merginos, esančios kairiajame gilumos kampe. Per 
pirmuosius keturis taktus merginos, laikydamos abiem rankom rankšluosčius, valso žingsniu 
sueina į sceną (1 pieš.) ir eina tiesiai į dešinį priekinį scenos kampą. 
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1 pieš.       2 pieš. 

5-8 taktai 

Priėjusios iki dešiniojo priekinio scenos kampo, merginos keturiais valso žingsniais apsuka 
žvaigždutę pusę rato į dešinę (2 pieš.). 

9-12 taktai 

Pirmosios keturios merginos tuo pačiu žingsniu eina atgal į kairįjį kampą scenos gilumoje. Tuo 
pačiu metu iš dešiniojo scenos kampo gilumoje išeina kitos keturios merginos ir eina tiesiai į 
dešinįjį priekinį scenos kampą, t. y. tiesiai į avansceną (3 pieš.). 

   
3 pieš.        4 pieš. 

13-16 taktai 

Keturiais valso žingsniais, iš kairiojo kampo gilumoje ir iš priekinio dešiniojo scenos kampo, 
merginos sueina į scenos centrą ir sudaro vainiką. 5 ir 8 merginos abrūsėlį laiko apačioje 7 ir 6 
merginų abrūsėlio, 5-ji mergina lenda pro žvaigždutės apačią, kurią sudariusios 1, 2, 3 ir 4 
merginos lenda pro pirmos ir ketvirtos tarpą. 7 ir 6 merginos, pakėlusios rankšluostį ir 
perkėlusios per galvą 1 ir 4 merginoms, sueina į bendrą vainiką (5 pieš.). Suėjimas parodytas 4 
piešinyje. 
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2. Vainikas į dešinę (16 tkt.) 

1-8 taktai 

Pasisukusios veidais į centrą ir laikydamos rankšluosčius abiem rankom už galų, Abrūsėlio 
žingsniu, pradėdamos dešine koja, visos merginos eina į dešinę (5 pieš.). 

9-16 taktai 

Pradėdamos kaire koja, Abrūsėlio žingsniu visos merginos grįžta atgal į savo vietas ir 16 takto 
pabaigoje 7, 5, 4 ir 1 merginos perima iš priešais esančių merginų rankšluosčius ir sustoja 
skalbimui. Kitos merginos sustoja į tarpus ir rankomis pasiima už sijonų (6 pieš.). 

 

II 

1. Skalbimas (16 tkt.) 

1-4 taktai 

4, 1, 7 ir 5 merginos per pirmuosius du taktus, truputėlį pasilenkusios, abiem rankom trina 
rankšluosčius, lyg skalbdamos. Per kitus du taktus skalauja mojuodamos rankšluosčiais į save ir 
nuo savęs. Mojuoja per taktą vieną kartą. 8, 2, 3 ir 6 merginos per pirmus du taktus dviem valso 
žingsniais, prasikeisdamos nugaromis, pasikeičia vietomis (6 pieš.). Per kitus du taktus dviem 
valso žingsniais apsisuka du kartus per dešinį petį vietoje. 

5-8 taktai 

Merginos, kurios skalbė, pakartoja 1-4 taktų judesius, o kurios keitėsi vietomis, grįžta atgal, 
tokiu pat būdu prasikeisdamos nugaromis, ir apsisuka du kartus vietoje.  

9-12 taktai 

Skalbiančios merginos kartoja 1-4 taktų judesius. Kitos merginos vėl keičiasi vietomis, tik dabar 
tokia tvarka, kaip parodyta 7 piešinyje. 

13-16 taktai 

Pasikeitusios paskutinį kartą vietomis, merginos toliau nebesikeičia, bet dviem valso žingsniais 
prieina prie savo poros merginų ir paima iš jų rankšluosčio galą. Kitais dviem valso žingsniais 
merginos sustoja įstrižaine (8 pieš.).  
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7 pieš.   8 pieš. 

2. Landžiojimas įstrižainėje (16 tkt.) 

1-2 taktai 

Vienu Abrūsėlio žingsniu, pradėdamos išorinėmis kojomis, 4 ir 8 merginos lenda pro trečios ir 
pirmos merginų pakeltu rankšluosčiu ir eina pirmyn (8 pieš.). Tuo pat metu 6 ir 7 merginos 
leidžia pralįsti į vidų einančioms 2 ir 5 merginoms. 

3-4 taktai 

Viduryje esančios ir toliau eidamos 3 ir i merginos vienu Abrūsėlio žingsniu išlenda po 2 ir 5 
merginų rankšluosčiu.  Tuo pat metu, išėjusios į išorę, 4, 8 ir 7, 6 merginos vienu Abrūsėlio 
žingsniu, eidamos ratuku į dešinę, pasikeičia vietomis (9 pieš.). 

5-6 taktai 

3 ir 1 merginos, pradėdamos kitomis kojomis, grįžta atgal ir leidžia pralįsti 2 ir 5 merginoms. 
Tuo tarpu 4, 8 ir 7, 6 merginos, pradėdamos kaire koja, apsisuka pusę rato ir vėl grįžta į savo 
vietas (10 pieš.). 

9 pieš.  10 pieš. 

7-8 taktai 

3 ir 1 merginos pralenda po 8 ir 4 merginų pakeltu rankšluosčiu, o 2 ir 5 merginos, ir toliau 
eidamos Abrūsėlio žingsniu, praleidžia 6 ir 7 merginas. 8 takto pabaigoje merginos vėl stovi 
pirmykštėje padėtyje (8 pieš.). 

9-16 taktai 

Pakartojami 1-8 taktų judesiai. 
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III 

1. Gręžimas (16 tkt.) 

1-2 taktai 

Merginos, stovėdamos įstrižainėje, gręžia rankšluosčius. Per du taktus visos merginos, 
perkeldamos rankšluosčius per galvą, dviem valso žingsniais apsisuka per dešinį petį vietoje 
vieną kartą.  

3-4 taktai 

Truputėlį atsilošusios atgal ir pasvirusios kūnu atgal ir pasukusios galva kiek dešinėn, truktelia 
viena iš kitos rankšluosčius, lyg norėdamos juos ištempti. Truktelėjimus reikia daryti kas taktas. 
Truktelėjimų metu merginų dešinės kojos pastatytos priekyje. 

5-6 taktai 

Pakartojami 1-2 taktų judesiai. 

7-8 taktai 

Pakartojami 3-4 laktų judesiai. 

9-14 taktai 

Visos merginos kartoja 1-6 taktų judesius, lik sukasi per kairį petį, ir traukimo metu kūnas 
pasviręs šiek tiek į kairę ir atloštas atgal. 

15-16 taktai 

Iš įstrižainės merginos vienu valso žingsniu sueina į keturkampį (11 ir 12 pieš.). 16 takto 1-oje 
ketvirtinėje merginos užsimoja rankšluosčiais į viršų, lyg norėdamos išpurtyti vandenį, pasilikusį 
begręžiant; 2-oje ketvirtinėje abiem rankom krestelia rankšluosčius aukštyn ir žemyn, lyg 
nukratydamos vandenį. 

Pastaba: Nebuvo nufilmuotas krestelėjimas rankšuoščių, kurį reikia atlikti taip kaip aprašyta. 

 

2. Kvadratinis vaikščiojimas (16 tkt.) 

1-4 taktai 

5, 8, 1 ir 6 merginos, abiem rankom laikydamos rankšluosčius, dviem Abrūsėlio žingsniais 
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apeina apie stovinčias vietoje 2, 4, 3 ir 7 merginas. Pastarosios, pamažu sukdamosios vietoje, 
seka einančias aplinkui merginas (13 pieš.). 

5-8 taktai 

5, 8, 1 ir 6 merginos stovi vietoje, o aplink jas dviem ,Abrūsėlio žingsniais eina 4, 3, 7 ir 2 
merginos (14 pieš.). 

9-12 taktai 

Pradėdamos kaire koja, 4, 3, 7 ir 2 merginos grįžta atgal į savo vietas (tuo pačiu keliu, kaip 14 
pieš., tik priešinga kryptimi). Tuo metu kitos merginos stovi vietoje. 

13-16 taktai 

5, 8, 1 ir 6 merginos, pradėdamos kaire koja, eina aplink stovinčias likusias keturias merginas ir 
su 15 takto pradžia, darydamos antrą Abrūsėlio žingsnį, perima rankšluosčius iš kitų stovinčių 
merginų ir sueina į vidų. Tuo metu 4, 3, 7 ir 2 merginos išeina į išorę. Visos merginos pasisuka 
veidais vienos į kitas. Vidurinės merginos abiem rankom iškelia rankšluosčius virš galvų. 
Išorinės merginos rankas laiko už sijonų (15 pieš.). 

13 pieš. 14 pieš. 

 

IV 

1. Džiovinimas (16 tkt.) 

1-2 taktai 

Merginos daro po vieną siūbuojamąjį žingsnį į dešinę. Antrame takte, vienu siūbuojamu žingsniu 
praeidamos viena pro kitą dešininis pečiais, merginos pasikeičia vietomis, t. y. siūbuojamą 
žingsnį, pradėdamos kaire koja, daro tiesiai pirmyn (15 pieš.). 

3-4 taktai 

Pasikeitusios vietomis, merginos dviem valso žingsniais apsisuka per dešinį petį vietoje du 
kartus ir vėl pasisuka veidu viena į kitą (16 pieš.). 
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5-6 taktai 

Pakartojami 1-2 taktų judesiai. 

7-8 taktai 

Dviem valso žingsniais visos merginos apsisuka per dešinį petį vietoje. Merginos, turinčios 
rankšluosčius, sukasi juos iškėlę virš galvų, lyg džiovinamos. 

9-14 taktai 

Pakartojami 1-6 taktų judesiai. 

15-16 taktai 

5, 8, 1 ir 6 merginos, paskutinį kartą praeidamos pro priešais esančias merginas, paima vieną 
rankšluosčio galą ir su eina į vidų. Sukinių per dešinį petį nedaro. 16 lakto pabaigoje merginos 
sudaro žvaigždutę (17 pieš.). 

2. Landžiojimas į žvaigždutes (16 tkt.) 

1-8 taktai 

Merginos vienu Abrūsėlio žingsniu sudaro dvi žvaigždutes.  Per 1 taktą 4-ji mergina, pradėdama 
kaire koja, lenda po pakeltu 2 ir 5 merginų rankšluosčiu ir sudaro žvaigždutę. Tuo pat metu 7 
mergina, pradėdama kaire koja Abrūsėlio žingsniu lenda po pakeltu 1 ir 3 merginų rankšluosčiu 
(17 pieš.) ir taip pat sudaro žvaigždutę. Žvaigždutės sukasi į kairę (18 pieš.). 4 ir 7 merginų 
lindimas sutampa su kitų merginų ėjimu į kairę, t. y. lindimas daromas einant ratu. Per 8 taktus, 
padarydamos 4 Abrūsėlio žingsnius, merginos žvaigždutes apsuka vieną kartą. 

17 pieš. 

9-14 taktai 
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Pradėdamos dešinėmis kojomis, į žvaigždutės sukasi į dešinę. 

   

15-16 taktai 

8 ir 6 merginos vienu Abrūsėlio žingsniu išlenda iš žvaigždučių ir sustoja į savo vietas (kaip 17 
pieš.). 3 mergina savo laikomo rankšluosčio galą atiduoda 7 merginai, o 5 ir 6 merginos paima 
rankšluostį iš 4 ir 8 merginų, ir tuo būdu sudaromi mogliai. 

 

V 

1. Mogliai (16 tkt.) 

1-12 taktai 

Šokėjos sustoja mogliuoti (20 pieš.). 4 ir 8 merginos, susikabinusios ištiestomis rankomis, valso 
žingsniu sukasi į dešinę. 3 mergina, laikydama rankas už sijono, šoka du siūbuojamuosius 
žingsnius—pirmą į dešinę, antrą į kairę ir po du apsisukimus valso žingsniu per dešinį petį 
vietoje. Tuo metu 2, 5, 6, 7 ir 1 merginos, laikydamos rankšluosčius, šoka valso žingsniu 20 
piešinyje parodytu keliu. 12-ojo takto gale, praeidamos pro 4 ir 8 merginas, 5 ir 6 merginos 12 
takte atiduoda joms rankšluostį. 

 

13-16 taktai 

4 ir 8 merginos, paėmusios Abrūsėlį, dviem valso žingsniais pralenda po pakeltu 2 ir 5 merginų 
rankšluosčiu. Tuo tarpu 1 mergina rankšluosčio galą, paleistą 7-osios merginos, paduoda 3-iajai. 
16 takto pabaigoje merginos sustoja, kaip parodyta 21 piešinyje. 

2. Kočiojimas (16 tkt.) 
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1-2 taktai 

Visos merginos susikabina vidinėmis rankomis ir ištiesia jas į šonus. Išorinėmis rankomis laiko 
rankšluosčius. Viduje esančios merginos, pradėdamos vidinėmis kojomis, „Abrūsėlio" žingsniu 
išlenda pro išorinių merginų pakeltus rankšluosčius į išorę. Pralindusios apsisuka pro tą petį, 
kuriuo lindo arba pro kurį praleido. Tuo metu išorinės merginos eina į vidų. 

Tuo pačiu žingsniu merginos vėl lenda iš vidaus, o išorinės eina į vidų. Visą lindimą merginos 
daro nepaleisdamos rankų ir pakartoja du kartus. 

     

9-16 taktai 

Pakartojami 1-8 taktų judesiai, tik dabar pradeda lįsti išorinės merginos. 

 

VI 

1. Lyginimas ir sulankstymas (16 tkt.) 

Merginos, stovėdamos eilėse, keičiasi vietomis vaizduodamos lyginimą. Valso žingsniu vienos 
poros apeina aplink kitas, prasikeisdamos nugaromis. 

1-2 taktai 

Merginos pradėdamos dešine koja dviem valso žingsniais paeina 22 piešinyje parodyta kryptimi. 

3-4 taktai 

Dviem valso žingsniais, nekeisdamos sustojimo, merginos paeina į šonus (23 pieš.). 

5-6 taktai 

Visos merginos toliau eina 24 piešinyje nurodyta kryptimi ir sueina į vieną eilę centre (24 pieš.). 
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7-8 taktai 

Dviem valso žingsniais merginos sueina į dvi eiles ir sudaro lyg raidę M (25 pieš.). 

 

9-12 taktai 

6, 5, 4 ir 3 merginos, laikydamos abiem rankom rankšluosčius, stovi vietoje. Rankšluosčių kraštų 
padėtis—statmenai scenos plokštumai. Tuo pačiu metu 7, 2, 3 ir 1 merginos, pasisukusios 
dešiniu petim į savo poros merginas ir pradėdamos dešine koja, valso žingsniu priartėja prie jų, 
lankstydamos rankšluosčius Lankstymas sutaikomas su šoniniu valso žingsniu. Per vieną žingsnį 
padaromas vienas prilenkimas. 

 

Lankstymas daromas armonikos dumplių pavyzdžiu. Rankšluosčiai sulankstomi į keturias dalis, 
ir merginos sulankstytus rankšluosčius pasideda ant abiejų rankų delnų. 

13 taktas 

2 7

5 6 3 4

1 8

2 7

5 6 3 4

1 8
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Sulanksčiusios rankšluosčius, priekinės merginos vienu valso žingsniu iš išorės apeina savo 
poros merginas (26 pieš.). 5,6,4 ir 3 merginos šoka vieną pristatomąjį žingsnį į šonus, 
praleisdamos kitas merginas į priekį. 

14 taktas 

Merginos su rankšluosčiais šoka toliau valso žingsniu pirmyn į žiūrovus (26 pieš.), o kitos stovi 
vietoje 

15-16 taktas 

Visos merginos šoka dešine koja pirmyn, ir tada nusilenkia kaire koja atgal.   

Kiek palaukusios, atsitiesia, paskui dar nusilenkia ir išbėga iš scenos. 

 

 

2 7

5 6 3 4

1 8
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