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Liuoksinis—smagus pasilinksminimo šokis, dar XX a. pradžioje šoktas Panevėžio apylinkėse. 

Pagal savo pobūdi, smagią muziką ir judesiu bei brėžinio augimą, šokiu galima užbaigti koncertą 
arba jo vieną dalį. 

Šokio muzika trijų dalių, metras 2/4.  Kiekviena muzikos dalis yra 8 taktų ir grojama su 
pakartojimu.  Tempas gyvas. 

Liuoksinis pastatytas ir pirmą kartą atliktas Kauno Politechnikos instituto dainų ir šokių 
ansamblyje 1963 m. kovo mėn. 

Sceninis šokio variantas 10 porom išleistas knygoje „Varkijietis“.  XV Tautinių Šokių Šventėje 
šokį atliks jaunimo grupės.  Grupės 8-iom porom šoks dvi panašias kompozicijas šokio, kurios 
čia pateiktos su kai kuriais žingsnių palengvinimais ir brėžinių pakeitimais, pritaikyti šoki aikštės 
atlikimui. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Žingsnis Nr. 1 

Išeities padėtis—1-oji pozicija.  Žingsnis atliekamas per du taktus, grojant pirmąją muzikos dalį. 

1 taktas 

„viens“ -  abiem kojom nušokti į antrąją poziciją (pilna pėda), keliai šiek tiek sulenkti; 

„ir“ - pasispirti abiem kojom ir trupučiuką pašokti; 

„du“ - nušokti kaires kojos puspirščiais, o sulenkta dešinę užkryžiuoti prieš kairę 15-20 cm 
aukštyje; jos kelis pasuktas į dešinę, pėda netoli kaires kojos. 

2 taktas 

„viens“ - dešinę koją puspirščiais statyti prie kairės; 

 „ir“ - žengti vietoje kairės kojos puspirščiais; 

„du“ - žengti vietoje dešinės kojos puspirščiais. 
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Toliau žingsnis pradedamas iš pradžios, bet kryžiuoti reikia kairę koją. 

Žingsnis Nr. 2 

Išeities padėtis—1-oji pozicija. Žingsnis atliekamas per du muzikos taktus. 

1 taktas 

„viens“ - žengti dešine koja į kairę, kryžiuojant ją už kairės; 

„du“ - žengti kaire koja į kairę. 

2 taktas 

„viens“ - žengti dešine koja į kairę, kryžiuojant ją prieš kairę; kairę koją kilstelėti nuo žemės; 

„ir“ - vietoje žengti kaire koja, dešinę kilstelėti nuo žemės; 

„du“ - vietoje žengti dešine koja, kairę pakelti nuo žemės. 

Sekantis žingsnis pradedamas kaire koja, kryžiuojant ją už dešinės. Žingsnis atliekamas 
puspirščiais, koja nestatoma pilnu padu. 

Žingsnis Nr. 3 

Išeities padėtis—3-oji pozicija. Žingsnis atliekamas per du muzikos taktus.  

1 taktas 

„viens“ - dvigubasis žingsnis vietoje dešine koja; 

„du“ - dvigubasis žingsnis vietoje kaire koja. 

2 taktas 

„viens“ - dvigubasis žingsnis vietoje dešine koja; 

„du“ kairę koją pastatyti į kairę kulnu ant žemės, o dešinę kiek pakelti ir sulenkti, ir kūnu 
pasilenkti šonu į kaire. 

Žingsnį galima pradėti ir kaire koja. 

 

Be šių žingsnių, šokyje dar reikalingi paprastasis, dvigubasis ir šoninis. 

 

ŠOKIO EIGA: VARIANTAS A 

Šokiui visos aštuonios porų sustoja dešiniajame užkulisyje gilumoje, pora už poros (1 pieš.). 
Mergina stovi vyrui iš dešinės, poroje jie susikabinę rankomis virš alkūnių. 

Laisvos merginų rankos už sijono, vyrų—ant klubų. Grojami keturi muzikos įžangos taktai, 
kurių metu šokėjai stovi vietoje. 

1 pieš. 
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I 

Suėjimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-15 taktai 

Šokėjai, vedami 1-osios poros, dvigubuoju žingsniu šoka į sceną ir eina ratu prieš laikrodžio 
rodyklės kryptį.  

15-ojo takto metu šokėjai pereina į dvi kolonas scenos kraštuose (1-4 poros—kairėje,5-8—
dešinėje). 

16 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas, ir šoka du dvigubuosius žingsnius, sukantis vietoje dešinėn.  1-4 
porų šokėjai apsisuka pilną ratą, o 5-8—pusę rato, kad muzikos pabaigoje liktu veidu į žiūrovus 
(2 pieš.).  Šokant šokėjai suploja rankomis priešais savimi du kartus („viens-du“). 

2 pieš. 3 pieš. 

Pirmos kolonos (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visi šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1. 

3-4 taktai 

1-4 5-8 porų šokėjai kartoja vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją).   

1-4 porų šokėjai šoniniu žingsniu šoka į dešinę, pirmųjų porų tarpus, ir užeina prieš jas (3 pieš.). 

5-6 taktai 

5-8 porų šokėjai šoka šoniniu žingsniu į kairę, į 1-4 porų vietą, o 1-4 porų šokėjai šoka vietoje 
žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją). 

7-8 taktai 

Visi šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant dešinę koją). 
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9-10 taktai 

5-8 porų šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją), o 1-4 porų šokėjai šoniniu 
žingsniu šoka į kairę ir grįžta atgal į savo vietas. 

11-12 taktai 

5-8 porų šokėjai šoniniu žingsniu šoka į dešinę ir grįžta atgal į savo vietas, o 1-4 porų šokėjai 
šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją). 

13-14 taktai 

Visi šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant dešinę koją). 

15-16 taktai 

1-4 porų šokėjai dvigubuoju žingsniu šoka į kairę, į dešinį scenos kraštą, o 5-8 porų—į dešinę, į 
kairį scenos kraštą. Merginos, praėjusios vienos kitas, pasisuka ketvirtadalį rato ir sustoja 
dviejose eilėse, veidu eilė į eilę. Vyrai paeina kiek toliau, scenos kraštuose sudaro ratukus ir 
susikabina rankomis virš alkūnių (4 pieš.). Ratukų sudarymui kraštiniai vyrai paeina truputį 
daugiau ir suartėja. 

Merginų eilės, vyrų ratukai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

1-4 merginos susikabina rankomis, pakelia jas aukštai ir, sudariusios vartelius, eina 
pasistiebusios 4 paprastuosius žingsnius pirmyn (du žingsniai per vieną taktą). 

5-8 merginos pasilenkusios eina 4 paprastuosius žingsnius pirmyn ir pralenda pro 1-5 merginų 
sudarytus vartelius, prasikeisdamos su priešais sutiktąja kairiais pečiais (4 pieš.). 

4 pieš. 

3-4 taktai 

1-4 merginos paleidžia rankas, pasilenkia ir 4 paprastuosius žingsnius eina atbulos atgal, 
praeidamos pro tuos pačius tarpus. 5-8 merginos atsitiesia, susikabina rankomis aukštai ir, 
sudariusios vartelius, eina keturis paprastuosius žingsnius atbulos atgal. 

5-8 taktai 

Merginos pakartoja 1-4 taktų judesius ir 8-to takto pabaigoje eilėse susikabina rankomis virš 
alkūnių.  Per visus 8 taktus merginos kelia ir leidžia rankas švelniai. 
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9-16 taktai 

Merginos šoka žingsniu Nr. 2 ir pirmiausia paeina į scenos gilumą, todėl 1-4 merginos žingsnį 
pradeda kaire koja, o 5-8—dešine. 

Per 16-ąjį taktą pabaigoje merginos dviem paprastais žingsniais atsisuka į žiūrovus, sudaro poras 
ir porose susikabina per liemenį už nugaros (5 pieš.). 

Vyrai visus 16 taktų šoka ratukuose dvigubuoju žingsniu ir suka juos į dešinę (4 pieš.). Ratukus 
reikia apsukti kuo daugiau kartų ir juos užbaigti taip, kaip parodyta 5 piešinyje. 1-4 vyrai į 
grandinę sustoja gilumoje dešinėje (užveda 1-asis), pasisukę veidu į žiūrovus, o 5-8 vyrai—
priekyje kairėje (užveda 5-asis), pasisukę nugara į žiūrovus. Vyrai susikabina virš alkūnių. 

5 pieš. 

Antros kolonos (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktai 

Merginos, porose susikabinusios per liemenį už nugaros, paprastu žingsniu (du žingsniai per 
vieną taktą) pasistiebusios smagiai sukasi vietoje prieš laikrodžio rodyklės kryptį ir apsisuka 
keturis kartus. 

Vyrai dvigubuoju žingsniu, šoka: 1-4—į žiūrovų pusę, 5-8—į scenos gilumą ir 8-me takte du 
kartus sutrepsi (skaičiuojant „viens-du“) ir apsisuka pusę rato dešinėn. 

9-12 taktai 

Merginos, nekeisdamos susikabinimo ir būdamos veidu į žiūrovus, šoka vietoje žingsniu Nr. 4, 
pradėdamos žingsnį vidinėmis kojomis ir kryžiuodamos jas atgal. 

14-to takto pabaigoje poras jos išardo. 

13-16 taktai 

1-4 merginos susikabina tarpusavy paprastai ir, vedamos 1-osios, dvigubuoju žingsniu šoka į 
priekinį dešinį scenos kampą, o 5-8, irgi susikabinusios ir vedamos 5-osios, šoka į kairįjį gilumos 
kampą. Atėjusios į kampus, jos sudaro sparnelius, kuriuose susikabina per liemenį už nugaros. 
Merginos sustoja, kaip parodyta 6 piešinyje. 

Vyrai dvigubuoju žingsniu, šoka atgal: 1-5 į scenos gilumą, 6-10—žiūrovų pusėn. Grandinėlių 
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galuose šokantieji šokėjai paeina kiek daugiau ir grandinėlės užbaigia pasisukusios viena į kitą, 
įstrižai scenos (6 pieš.). 

Sparneliai (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis 

1-4 taktai 

Merginos šoka dvigubuoju žingsniu, suka sparnelius prieš laikrodžio rodyklės kryptį ir apsuka 
juos pusantro rato. 4-to takto pabaigoje jos pasisuka veidu į centrą ir priešais stovinčiai uždeda 
rankas ant juosmens (6 pieš.). 

Vyrai, uždėję rankas priekyje stovinčiam šokėjui ant pečių, dvigubuoju žingsniu šoka įstrižai 
scenos pirmyn (6 pieš.) ir pasikeičia vietomis.  

5-8 taktai 

Merginų grandinėlės dvigubuoju žingsniu šoka įstrižai scenos ir pasikeičia vietomis (7 pieš.). 
Vyrai sudaro sparnelis, susikabina juose per liemenį už nugaros (7 pieš.) ir, šokdami dvigubuoju 
žingsniu, apsuka sparnelius pusantro rato. 

6 pieš. 7 pieš.  

9-16 taktai 

Šokėjai pakartoja 1-8 taktų judesius ir grįžta atgal į savo vietas.  16-to takto pabaigoje merginos 
sustoja į įstrižainėje, pasisuka veidu į žiūrovus ir susikabina rankomis virš alkūnių, o vyrai 
sudaro du ratukus, kuriuose irgi susikabina rankomis virš alkūnių (8 pieš.). 

 

II 

Įstrižainė (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktai 

Merginos, pradėdamos dešine koja, vietoje šoka žingsniu Nr. 2.  Vyrai dvigubuoju žingsniu suka 
ratukus į dešinę ir 16-tą taktą užbaigia, sustodami eilėse.  1-4 vaikinus 1-asis užveda už savo 
merginų, ir 16 takto pabaigoje atsisuka veidu į žiūrovus (9 pieš.). 5-8 vaikinus 5-asis užveda 
priešais savo merginas. 
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8 pieš. 9 pieš. 

Šoniniai ir varteliai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-5 taktai 

Įstrižainėje 4-oji ir 8-oji merginos rankas paleidžia.  Visi šoka 10 šoninių žingsnių pasikeisdami 
vietomis: 5-8 porų šokėjai šoką kairėn  link žiūrovų, o1-4 dešinėn, į gilumą (9 pieš.). 

6 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas ir sutrepsi du kartus („viens-du“).  Trepsėjimo metu 5-8 vyrai ir 1-4 
merginos pasisuka pusę rato dešinėn ir atsisuka į savo poras. 

7-8 taktai 

Visos poros susikabina dešinėm rankom per liemenį ir sukasi dvigubais žingsniais.  1-4 poros 
apsisuka pilną ratą, o 5-8 tiktai pusę rato (10 pieš).  8 takto pabaigoje merginos ir vaikinai vėl 
susikabina keturiese virš alkūnių (11 pieš.) 

10 pieš. 11 pieš. 

9-13 taktai 

Visi šokėjai kartoja 1-5 takto judesius, ir šoniniais žingsniais vėl pasikeičia vietomis (11 pieš.).  

14 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas ir sutrepsi du kartus („viens-du“).  Trepsėjimo metu  merginos 
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pasisuka pusę rato dešinėn ir atsisuka į savo vaikinus. 

15-16 taktai 

Šokėjai kartoja 7-8 takto judesius, tik šį karta visos poros apsisuka pilną ratą (12 pieš.).  Šokėjai 
baigia dviejuose eilėse atsisukę į žiūrovus, merginos priešais savo vaikinus.  Vaikinų rankos ant 
juosmens, o merginų—ant sijonų (13 pieš.). 

12 pieš. 13 pieš. 

Varteliai (16 tkt.). 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktai 

Visi šoką žingsnį Nr. 1 vietoje du kartus.  

5 taktas 

Visi šoka du dvigubuosius žingsnius į dešinę, pradedant dešine koja ir apsisukant pilną ratą. 

6 taktas 

Visi šoką pristatomąjį žingsnį į dešinę, ir kaire koja sutrepsi („du“). 

7-8 taktas 

Kartojama 5-6 taktų judesiai, pradedant kaire koja ir šokant į kairę. 

9-16 taktai 

Vyrai stovi vietoje iškėlę rankas aukštai ir sudarydami vartelius. 

Merginos paprastais žingsniais eina ratu aplink savo vaikinus.  Per 16 taktų apeina beveik du 
ratus ir atsistoja vaikinams iš kairės (14 pieš.). 

16-ojo takto pabaigoje 5-8 porų šokėjai apsisuka puse rato dešinėn, ir visi šokėjai susikabina už 
nugaros sudarydami didelį sparną (15 pieš.) 
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14 pieš. 15 pieš. 

Sparnas 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktai 

Sparnas sukamas dvigubuoju žingsniu, ir per 8 taktus apsukama pilną ratą (15 pieš.). 

9-14 taktai 

Šokėjai toliau suka sparną tris ketvirčius rato. 

15-16 taktai 

Šokėjai paleidžia rankas ir 4 dvigubaisiais žingsniais merginos šoka atbulos ir atitolsta nuo savo 
vaikinų.   

Vaikinai 4 dvigubaisiais žingsniais apsisuka vietoje į savo merginas ir susikabina įstrižainėje virš 
alkūnių (16 pieš). 

16 pieš. 

 

III 

Mišri įstrižainė (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visi šokėjai vietoje šoka žingsniu Nr. 1.  Merginos kryžiuoja kairę koją, o vaikinai—dešinę. 
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3-4 taktai 

Merginos pasisuka dešiniu pečiu į vyrus, eina šoniniu žingsniu, praeina pro dešinį savo vyrų petį 
(16 pieš.) ir, nuėjusios į kitą vyrų įstrižainės pusę, vėl pasisuka veidu į vyrus (17 pieš.). 

Vyrai lankas paleidžia, keturiais paprastaisiais žingsniais pasisuka pusę rato per kairį petį ir vėl 
susikabina rankomis virš alkūnių (21 pieš.). Sukimosi metu rankos iškeltos į viršų lygiagrečiai, 
delnai atkreipti į vidų. 

5-6 taktai 

Merginos atlieka žingsnio Nr. 1 pirmo takto judesius (kryžiuojant dešine koja), ir tada dvejais 
dvigubaisiais žingsniais paeidamos į dešinę sukasi dešinėn pilną.  Pradėdamos suktis, merginų 
rankos ant juosmens. (Pastaba: Video iš kursų merginų rankos neteisingai nufilmuotos.) 

Vaikinai pakartoja 1-2 taktų judesius, tik kryžiuoja kairę koją. 

7-8 taktai 

Merginos toliau sukasi dar dviem dvigubaisiais žingsniais (rankos ant juosmens) ir apsisuka 
antrą ratą per dešinį petį.  Tada šoką ir dar du šoninius žingsnius į dešinę (rankos už sijonų), prie 
kitos grupės vyrų (17 pieš.). 

Vyrai, rankas laikydami ant klubų, keturiais paprastais žingsniais pasisuka pusę rato per kairįjį 
petį. 

9-16 taktai 

Šokėjai pakartoja 1-8 taktų judesius, merginų grupės vėl praeina pro vyrų tarpus ir grįžta atgal į 
tas vietas, kuriose buvo šios figūros pradžioje. 5-8 merginos per 16-ajį taktą dar pasisuka pusę 
rato dvigubuoju žingsniu, ir 1-4 vaikinai apsisuka pilną ratą.  16-ojo takto pabaigoje visi šokėjai 
lieka pasisukę į žiūrovus (18 pieš.) 

Šitoje dalyje, praeinant merginoms pro vyrus, tarpas tarp 4-8 vyrų visą laiką lieka laisvas.   

17 pieš. 18 pieš. 

Įstrižainė su suplojimais (16 tkt.). 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-3 taktai 

Merginų ir vyrų ketvirtukai susikabina rankomis virš alkūnių ir šoniniu žingsniu šoka 
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įstrižainėje.  1-4 porų ketvirtukai šoką į dešinę, o 5-8, į kairę (18 pieš.). 

4 taktas 

1-4 porų ketvirtukai šoka du paprastus žingsnius pirmyn, pradedant dešine koja, o 5-8 porų 
ketvirtukai—atgal, pradedant kairę koja. Pirmo žingsnio metu merginos, o antro—vyrai suploja 
aukštai virš galvos ištiestomis rankomis (19 pieš.).  

  19 pieš. 20 pieš. 

5-7 taktai 

Šokėjai, ketvirtukuose vėl susikabinę rankomis virš alkūnių, šoniniu žingsniu šoka į priešinga 
pusę (20 pieš.). 

8 taktas 

Poros kartoja 4-ojo takto judesius, tik dabar 1-4 poros šoka atgal, o 5-8 poros pirmyn. 

9-12 taktai 

Šokėjai pakartoja 1-4 taktų judesius. 

13-15 taktai 

Šokėjai kartoja 5-7 takto judesius. 

16 taktas 

Šokėjai dvigubuoju žingsniu pereina į dvi eiles (21 pieš.) ir susikabina paprastai žemai (22 pieš.).  
Merginos stovi priešais vyrų. 

21 pieš. 22 pieš. 
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Ratas (16 tkt.). 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8taktai 

Merginos, vedamos 5-osios, šoka ratu kairėn.  Vaikinai, vedami 1-ojo, aplink jas šoka ratu 
dešinėn. 

9-16 taktai 

Šokėjai šoka ratu į priešinga pusę ir sugrįžtą į įstrižainę, kurioje susikabina ketvirtukuose virš 
alkūnių (23 pieš) 

Pastaba: Šventėje per šia figūra šokėjai nešoks ratu, o keisis vietomis su kitomis grupėmis. 

23 pieš. 24 pieš. 

Ratukai (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-6 taktai 

Šokėjai, susikabinę ratukuose, smagiai sukasi dvigubuoju žingsniu dešinėn (23 pieš.) 

16 takto pabaigoje sustoje dviejose įstrižainėse (24 pieš.) 

25 pieš. 26 pieš. 
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IV 

Pabaiga (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi šokėjai šoka žingsnį Nr. 1 du kartus. 

5 taktas 

Visi šokėjai iškelia rankas į šonus aukštai (delnai į viršų) ir šoka du dvigubuosius žingsnius į 
dešinę, pradedant dešine koja ir apsisukant pilną ratą. 

6 taktas 

Visi šoką pristatomąjį žingsnį į dešinę, ir kaire koja sutrepsi („du“). 

7-8 taktas 

Kartojama 5-6 taktų judesiai, pradedant kaire koja ir šokant į kairę. 

9-16 taktai 

Visos poros susikabina dešinėm rankom per liemenį ir sukasi dvigubuoju žingsniu, sukantis kas 
du žingsniai po pusę rato (25 pieš.). 

16-ojo takto pabaigoje visi nušoka bendrose eilėse (26 pieš.), susikabinę paprastai žemai. 
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ŠOKIO EIGA: VARIANTAS B 

Šokiui visos aštuonios porų sustoja dešiniajame užkulisyje gilumoje, pora už poros (1 pieš.). 
Mergina stovi vyrui iš dešinės, poroje jie susikabinę rankomis virš alkūnių. 

Laisvos merginų rankos už sijono, vyrų—ant klubų. Grojami keturi muzikos įžangos taktai, 
kurių metu šokėjai stovi vietoje. 

1 pieš. 

 

I 

Suėjimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-15 taktai 

Šokėjai, vedami 1-osios poros, dvigubuoju žingsniu šoka į sceną ir eina ratu prieš laikrodžio 
rodyklės kryptį.  

15-ojo takto metu šokėjai pereina į dvi kolonas scenos kraštuose (1-4 poros—kairėje,5-8—
dešinėje). 

16 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas, ir šoka du dvigubuosius žingsnius, sukantis vietoje dešinėn.  1-4 
porų šokėjai apsisuka pilną ratą, o 5-8—pusę rato, kad muzikos pabaigoje liktu veidu į žiūrovus 
(2 pieš.).  Šokant šokėjai suploja rankomis priešais savimi du kartus („viens-du“). 

2 pieš. 3 pieš. 

 

Pirmos kolonos (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 
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1-2 taktai 

Visi šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1. 

3-4 taktai 

1-4 5-8 porų šokėjai kartoja vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją).   

1-4 porų šokėjai šoniniu žingsniu šoka į dešinę, pirmųjų porų tarpus, ir užeina prieš jas (3 pieš.). 

5-6 taktai 

5-8 porų šokėjai šoka šoniniu žingsniu į kairę, į 1-4 porų vietą, o 1-4 porų šokėjai šoka vietoje 
žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją). 

7-8 taktai 

Visi šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant dešinę koją). 

9-10 taktai 

5-8 porų šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją), o 1-4 porų šokėjai šoniniu 
žingsniu šoka į kairę ir grįžta atgal į savo vietas. 

11-12 taktai 

5-8 porų šokėjai šoniniu žingsniu šoka į dešinę ir grįžta atgal į savo vietas, o 1-4 porų šokėjai 
šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant kairę koją). 

13-14 taktai 

Visi šokėjai šoka vietoje žingsniu Nr. 1 (kryžiuojant dešinę koją). 

15-16 taktai 

1-4 porų šokėjai dvigubuoju žingsniu šoka į kairę, į dešinį scenos kraštą, o 5-8 porų—į dešinę, į 
kairį scenos kraštą. Merginos, praėjusios vienos kitas, pasisuka ketvirtadalį rato ir sustoja 
dviejose eilėse, veidu eilė į eilę. Vyrai paeina kiek toliau, scenos kraštuose sudaro ratukus ir 
susikabina rankomis virš alkūnių (4 pieš.). Ratukų sudarymui kraštiniai vyrai paeina truputį 
daugiau ir suartėja. 

Merginų eilės, vyrų ratukai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

1-4 merginos susikabina rankomis, pakelia jas aukštai ir, sudariusios vartelius, eina 
pasistiebusios 4 paprastuosius žingsnius pirmyn (du žingsniai per vieną taktą). 

5-8 merginos pasilenkusios eina 4 paprastuosius žingsnius pirmyn ir pralenda pro 1-5 merginų 
sudarytus vartelius, prasikeisdamos su priešais sutiktąja kairiais pečiais (4 pieš.). 
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4 pieš. 

3-4 taktai 

1-4 merginos paleidžia rankas, pasilenkia ir 4 paprastuosius žingsnius eina atbulos atgal, 
praeidamos pro tuos pačius tarpus. 5-8 merginos atsitiesia, susikabina rankomis aukštai ir, 
sudariusios vartelius, eina keturis paprastuosius žingsnius atbulos atgal. 

5-8 taktai 

Merginos pakartoja 1-4 taktų judesius ir 8-to takto pabaigoje eilėse susikabina rankomis virš 
alkūnių.  Per visus 8 taktus merginos kelia ir leidžia rankas švelniai. 

9-16 taktai 

Merginos šoka žingsniu Nr. 2 ir pirmiausia paeina į scenos gilumą, todėl 1-4 merginos žingsnį 
pradeda kaire koja, o 5-8—dešine. 

Per 16-ąjį taktą pabaigoje merginos dviem paprastais žingsniais atsisuka į žiūrovus, sudaro poras 
ir porose susikabina per liemenį už nugaros (5 pieš.). 

Vyrai visus 16 taktų šoka ratukuose dvigubuoju žingsniu ir suka juos į dešinę (4 pieš.). Ratukus 
reikia apsukti kuo daugiau kartų ir juos užbaigti taip, kaip parodyta 5 piešinyje. 1-4 vyrai į 
grandinę sustoja priekyje dešinėje (užveda 1-asis), pasisukę nugara į žiūrovus, o 5-8 vyrai—
gilumoje kairėje (užveda 5-asis), pasisukę į žiūrovus. Vyrai susikabina virš alkūnių. 

5 pieš. 

Antros kolonos (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 
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1-8 taktai 

Merginos, porose susikabinusios per liemenį už nugaros, paprastu žingsniu (du žingsniai per 
vieną taktą) pasistiebusios smagiai sukasi vietoje prieš laikrodžio rodyklės kryptį ir apsisuka 
keturis kartus. 

Vyrai dvigubuoju žingsniu, šoka: 1-4—į žiūrovų pusę, 5-8—į scenos gilumą ir 8-me takte du 
kartus sutrepsi (skaičiuojant „viens-du“) ir apsisuka pusę rato dešinėn. 

9-12 taktai 

Merginos, nekeisdamos susikabinimo ir būdamos veidu į žiūrovus, šoka vietoje žingsniu Nr. 4, 
pradėdamos žingsnį vidinėmis kojomis ir kryžiuodamos jas atgal. 

14-to takto pabaigoje poras jos išardo. 

13-16 taktai 

1-4 merginos susikabina tarpusavy paprastai ir, vedamos 4-osios, dvigubuoju žingsniu šoka į 
gilumos dešinį scenos kampą, o 5-8, irgi susikabinusios ir vedamos 8-osios, šoka į kairįjį priekinį 
kampą. Atėjusios į kampus, jos sudaro sparnelius, kuriuose susikabina per liemenį už nugaros. 
Merginos sustoja, kaip parodyta 6 piešinyje. 

Vyrai dvigubuoju žingsniu, šoka atgal: 1-5 žiūrovų pusėn, 6-10—į gilumą. Grandinėlių galuose 
šokantieji šokėjai paeina kiek daugiau ir grandinėlės užbaigia pasisukusios viena į kitą, įstrižai 
scenos (6 pieš.). 

Sparneliai (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis 

1-4 taktai 

Merginos šoka dvigubuoju žingsniu, suka sparnelius prieš laikrodžio rodyklės kryptį ir apsuka 
juos pusantro rato. 4-to takto pabaigoje jos pasisuka veidu į centrą ir priešais stovinčiai uždeda 
rankas ant juosmens (6 pieš.). 

Vyrai, uždėję rankas priekyje stovinčiam šokėjui ant pečių, dvigubuoju žingsniu šoka įstrižai 
scenos pirmyn (6 pieš.) ir pasikeičia vietomis.  

5-8 taktai 

Merginų grandinėlės dvigubuoju žingsniu šoka įstrižai scenos ir pasikeičia vietomis (7 pieš.). 
Vyrai sudaro sparnelis, susikabina juose per liemenį už nugaros (7 pieš.) ir, šokdami dvigubuoju 
žingsniu, apsuka sparnelius pusantro rato. 

9-16 taktai 

Šokėjai pakartoja 1-8 taktų judesius ir grįžta atgal į savo vietas.  16-to takto pabaigoje merginos 
sustoja į įstrižainėje, pasisuka veidu į žiūrovus ir susikabina rankomis virš alkūnių, o vyrai 
sudaro du ratukus, kuriuose irgi susikabina rankomis virš alkūnių (8 pieš.). 
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6 pieš. 7 pieš. 

II 

Įstrižainė (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktai 

Merginos, pradėdamos dešine koja, vietoje šoka žingsniu Nr. 2.  Vyrai dvigubuoju žingsniu suka 
ratukus į dešinę ir 16-tą taktą užbaigia, sustodami eilėse.  1-4 vaikinus 1-asis užveda prieš savo 
merginų, o 5-8 vaikinus 5-asis užveda priešais savo merginas, ir 16 takto pabaigoje atsisuka 
veidu į žiūrovus (9 pieš.). 

8 pieš. 9 pieš. 

Šoniniai ir varteliai (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-5 taktai 

Įstrižainėje 1-oji ir 5-oji merginos rankas paleidžia.  Visi šoka 10 šoninių žingsnių pasikeisdami 
vietomis: 5-8 porų šokėjai šoką kairėn  į gilumą, o 1-4 dešinėn, žiūrovų link (9 pieš.). 

6 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas ir sutrepsi du kartus („viens-du“).  Trepsėjimo metu 1-4 vyrai ir 5-8 
merginos pasisuka pusę rato dešinėn ir atsisuka į savo poras. 
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7-8 taktai 

Visos poros susikabina dešinėm rankom per liemenį ir sukasi dvigubais žingsniais.  1-4 poros 
apsisuka pusę rato, o 5-8 pilną ratą (10 pieš).  8 takto pabaigoje merginos ir vaikinai vėl 
susikabina keturiese virš alkūnių (11 pieš.) 

10 pieš. 11 pieš. 

9-13 taktai 

Visi šokėjai kartoja 1-5 takto judesius, ir šoniniais žingsniais vėl pasikeičia vietomis (11 pieš.).  

14 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas ir sutrepsi du kartus („viens-du“).  Trepsėjimo metu  merginos 
pasisuka pusę rato dešinėn ir atsisuka į savo vaikinus (12 pieš.). 

15-16 taktai 

Šokėjai kartoja 7-8 takto judesius, tik šį karta visos poros apsisuka pilną ratą.  Šokėjai baigia 
dviejuose eilėse atsisukę į žiūrovus, merginos priešais savo vaikinus.  Vaikinų rankos ant 
juosmens, o merginų—ant sijonų (13 pieš.). 

 

12 pieš. 13 pieš. 
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Varteliai (16 tkt.). 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktai 

Visi šoką žingsnį Nr. 1 vietoje du kartus.  

5 taktas 

Visi šoka du dvigubuosius žingsnius į dešinę, pradedant dešine koja ir apsisukant pilną ratą. 

6 taktas 

Visi šoką pristatomąjį žingsnį į dešinę, ir kaire koja sutrepsi („du“). 

7-8 taktas 

Kartojama 5-6 taktų judesiai, pradedant kaire koja ir šokant į kairę. 

9-16 taktai 

Vyrai stovi vietoje iškėlę rankas aukštai ir sudarydami vartelius. 

Merginos paprastais žingsniais eina ratu aplink savo vaikinus.  Per 16 taktų apeina beveik du 
ratus ir atsistoja vaikinams iš kairės (14 pieš.). 

16-ojo takto pabaigoje 5-8 porų šokėjai apsisuka puse rato dešinėn, ir visi šokėjai susikabina už 
nugaros sudarydami didelį sparną (15 pieš.) 

 

14 pieš. 15 pieš. 

Sparnas 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktai 

Sparnas sukamas dvigubuoju žingsniu, ir per 8 taktus apsukama pilną ratą (15 pieš.). 

9-14 taktai 

Šokėjai toliau suka sparną tris ketvirčius rato. 
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15-16 taktai 

Šokėjai paleidžia rankas ir 4 dvigubaisiais žingsniais merginos šoka pirmyn ir nutolsta nuo savo 
vaikinų.   

Vaikinai 4 dvigubaisiais žingsniais šoka vietoje ir pabaigoje susikabina įstrižainėje virš alkūnių 
(16 pieš). 

 

16 pieš. 

 

III 

Mišri įstrižainė (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Visi šokėjai vietoje šoka žingsniu Nr. 1.  Merginos kryžiuoja kairę koją, o vaikinai—dešinę. 

3-4 taktai 

Merginos pasisuka dešiniu pečiu į vyrus, eina šoniniu žingsniu, praeina pro dešinį savo vyrų petį 
(16 pieš.) ir, nuėjusios į kitą vyrų įstrižainės pusę, vėl pasisuka veidu į vyrus (17 pieš.). 

Vyrai lankas paleidžia, keturiais paprastaisiais žingsniais pasisuka pusę rato per kairį petį ir vėl 
susikabina rankomis virš alkūnių (21 pieš.). Sukimosi metu rankos iškeltos į viršų lygiagrečiai, 
delnai atkreipti į vidų. 

5-6 taktai 

Merginos atlieka žingsnio Nr. 1 pirmo takto judesius (kryžiuojant dešine koja), ir tada dvejais 
dvigubaisiais žingsniais paeidamos į dešinę sukasi dešinėn pilną. Pradėdamos suktis, merginų 
rankos ant juosmens. (Pastaba: Video iš kursų merginų rankos neteisingai nufilmuotos.) 

Vaikinai pakartoja 1-2 taktų judesius, tik kryžiuoja kairę koją. 

7-8 taktai 

Merginos toliau sukasi dar dviem dvigubaisiais žingsniais (rankos ant juosmens) ir apsisuka 
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antrą ratą per dešinį petį.  Tada šoką  ir dar du šoninius žingsnius į dešinę (rankos už sijono), prie 
kitos grupės vyrų (21 pieš.). 

Vyrai, rankas laikydami ant klubų, keturiais paprastais žingsniais pasisuka pusę rato per kairįjį 
petį. 

9-16 taktai 

Šokėjai pakartoja 1-8 taktų judesius, merginų grupės vėl praeina pro vyrų tarpus ir grįžta atgal į 
tas vietas, kuriose buvo šios figūros pradžioje (16 pieš.). 5-8 merginos per 16-ajį taktą dar 
pasisuka pusę rato dvigubuoju žingsniu, ir 1-4 vaikinai apsisuka pilną ratą.  16-ojo takto 
pabaigoje visi šokėjai lieka pasisukę į žiūrovus. 

Per visą dalį, praeinant merginoms pro vyrus, tarpas tarp 1-5 vyrų visą laiką lieka laisvas.   

17 pieš. 18 pieš. 

Įstrižainė su suplojimais (16 tkt.). 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-3 taktai 

Merginų ir vyrų ketvirtukai susikabina rankomis virš alkūnių ir šoniniu žingsniu šoka 
įstrižainėje.  1-4 porų ketvirtukai šoką į kairę, o 5-8—į dešinę (18 pieš.). 

19 pieš. 20 pieš. 

4 taktas 
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1-4 porų ketvirtukai šoka du paprastus žingsnius atgal, pradedant kaire koja, o 5-8 porų 
ketvirtukai—atgal, pradedant dešinę koja. Pirmo žingsnio metu merginos, o antro—vyrai suploja 
aukštai virš galvos ištiestomis rankomis (19 pieš.).  

5-7 taktai 

Šokėjai, ketvirtukuose vėl susikabinę rankomis virš alkūnių, šoniniu žingsniu šoka į priešinga 
pusę (20 pieš.). 

8 taktas 

Poros kartoja 4-ojo takto judesius, tik dabar 1-4 poros šoka atgal, o 5-8 poros pirmyn. 

9-12 taktai 

Šokėjai pakartoja 1-4 taktų judesius. 

13-15 taktai 

Šokėjai kartoja 5-7 takto judesius. 

16 taktas 

Šokėjai dvigubuoju žingsniu pereina į dvi eiles (21 pieš.) ir susikabina paprastai žemai (22 pieš.).  
Merginos stovi priešais vyrų. 

20 pieš. 21 pieš. 

 

Ratas (16 tkt.). 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8taktai 

Merginos, vedamos 4-osios, šoka ratu dešinėn.  Vaikinai, vedami 8-ojo, aplink jas šoka ratu 
kairėn (22 pieš.) 

9-16 taktai 

Šokėjai šoka ratu į priešinga pusę ir sugrįžtą į įstrižainę, kurioje susikabina ketvirtukuose virš 
alkūnių (23 pieš) 
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Pastaba: Šventėje per šia figūra šokėjai nešoks ratu, o keisis vietomis su kitomis grupėmis. 

22 pieš. 23 pieš. 

Ratukai (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-16 taktai 

Šokėjai, susikabinę ratukuose, smagiai sukasi dvigubuoju žingsniu dešinėn (23 pieš.) 

16 takto pabaigoje sustoje dviejose įstrižainėse (24 pieš.) 

 

24 pieš. 25 pieš. 

 

IV 

Pabaiga (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi šokėjai šoka žingsnį Nr. 1 du kartus. 
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5 taktas 

Visi šokėjai iškelia rankas į šonus aukštai (delnai į viršų) ir šoka du dvigubuosius žingsnius į 
dešinę, pradedant dešine koja ir apsisukant pilną ratą. 

6 taktas 

Visi šoką pristatomąjį žingsnį į dešinę, ir kaire koja sutrepsi („du“). 

7-8 taktas 

Kartojama 5-6 taktų judesiai, pradedant kaire koja ir šokant į kairę. 

9-16 taktai 

Visos poros susikabina dešinėm rankom per liemenį ir sukasi dvigubuoju žingsniu, sukantis kas 
du žingsniai po pusę rato (25 pieš.). 

16-ojo takto pabaigoje visi nušoka bendrose eilėse (26 pieš.), susikabinę paprastai aukštai. 
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