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Nesudėtingas, bet linksmas ir gyvas grynai pramoginis šokis, mėgiamas mažų, jaunų ir senių. 
Dažnai Suktiniu pradedami ir užbaigiami pasilinksminimai. 

Vienur suktinis dainuojamas: 

Oi Kazy, juodbruvy, 
Ko ne’tjoji rudenį? 
Ar žirgelio neturi? 

Parduos mamytė vištaitę  
Nupirks Kaziui kumelaitę. (2k.) 

Kitur: 

Oi tas senis, senutėlis, 
Kurs mane mylėjo, 
Su skrebučiais kailinukais  
Pas mane atėjo. 

Šokim, trypkim linksmi būkim, 
Apsisukime smagiai... (2k.) 

Gi vaikai, šokdami suktinį, sau patys pritaria: 
Bitute, pilkoji, 
Iš kur medų nešioji? (2k.) 

Iš žaliųjų rūtytėlių, 
Iš gvazdikų, razetėlių. (2k.) 

Šokių instruktoriai yra įvairiai Suktinį stilizavę, pritaikindami jį sceniniams bei masiniams 
pasirodymams. 

Suktinis šokamas ratu poromis, kurių skaičius neribotas. Pirmoje muzikos dalyje šokama 
suktinio žingsniu—polka, o antroje muzikos dalyje—dvigubuoju žingsniu. 

Metras—2/4. Tempas—greitokas. 

XV Tautinių Šokių Šventėje Suktinis bus dalis finalo, kurį atliks jaunimo, jaunių, ir suaugusiųjų 
šokių grupės, ir prie galo prisijungs vaikai ir pagyvenusieji.  Čia aprašomi tam tikri junginiai, 
kad grupės galėtų pradėti mokintis. 
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ŠOKIO EIGA 

Šokio pradžiai šokėjai sustoje užkulisiuose, susikabinę dvejose eilėse paprastai žemai (1 pieš.) 

Suėjimas (16 tkt.) 

Grojama pirmoji ir antroji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Šokėjai, pradėdamos dešine koja, šoka dvigubuoju žingsniu į scena (2 pieš.) ir sušoka į dvi eiles 
16-ojo takto pabaigoje visi šokėjai atlieką nuošokį, pasisukę į žiūrovus. 

  

I 

1. Suktinis eilėse pirmyn (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi šoka tris polkos žingsnius ir nuošokį pirmyn į žiurovus, pradėdami dešine koja (3 pieš.). 

5-8 taktas 

Visos pakartoja 1-4 takto judesius, tik šoka atbuli ir grįžta į savo vietas (4 pieš.). 

2. Vaikinų ir meginų apšokimas (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Merginos stovi vietoje, rankos už sijonų.  Vaikinai aštuoniais dvigubaisiais žingsnais apšoka 
savo merginas ratu dešinėn, ir atlieką nuošoki sugrįžę į savo vietas (5 pieš.) 

5-8 taktas 

Vaikinai stovi vietoje, o merginos šoka ratu kairėn aštuoniais dvigubaisiais žingsnais aplink savo 
vaikinus, ir atlieką nuošoki sugrįžę į savo vietas (6 pieš.). 8-ojo takto pabaigoje visi atisuka į 
savo poras, ir susikabina paprastai eilėse vaikinai su vaikinais ir meginos su merginom (7 pieš.). 

 

II 

1. Suktinis kolonose pavieniui (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjai atlieka tris polkos žingsnius ir nuošokį į savo dešinę, supdami rankas kas taktą (7 pieš.). 

Pastaba: Kursuose buvo nufilmuote be rankų supimo.  Reikia šokti supant ranktas, kaip 
aprašyta. 

5-8 taktas 
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Šokėjai kartoja 1-4 takto judesius kairėn, sugrįždami į savo vietas. 

2. Sukimasis pavieniui (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Merginos sukasi švidreliu dešinėn vietoje, ir apsisuka 4 kartus, rankos ant juosmens. 

Vaikinai, 1-ojo takto „viens“ staigiai pritūpia, dar susikabinę eilėse.  4-ojo takto pabaigoje jie 
atsistoja (8 pieš.) 

5-8 taktas 

Merginos susikabinusios pritūpia (5-ojo takto „viens“), o vaikinai sukasi dvigubuoju žingsniu 
vietoje, apsukdami du ratus (9 pieš.).   

III 

1. Suktinis eilėse į šonus (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

1-4 porų šokėjai susikbine paprastai atlieka tris polkos žingsnius ir nuošokį į savo dešinę (į kairę 
scenos pusę), supdami rankas kas taktą (10 pieš.).  5-8 poros šoka tais pačiais žingsniais, tik 
pradeda kaire koja ir šoka kairėn (į dešinę scenos pusę.). 

Pastaba: Kursuose buvo nufilmuote be rankų supimo.  Reikia šokti supant ranktas, kaip 
aprašyta. 

5-8 taktas 

Visi kartoja 1-4 takto judesius, tik šoka į priešinga puse ir sugrįžta į savo vietas. 

2. Merginų apvedimas (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Vaikinai stovi vietoje, ir laikydamos merginų kaires rankas savo dešinėmis, jas apveda.  
Merginos 16 dvigubaisiais žingsniais apšoka savo vaikinus du kartus ratu kairėn (11 pieš.).  8-ojo 
takto pabaigoje poros susikabine suktiniškai, pasisukusios į žiūrovus (12 pieš.). 

 

IV 

1. Suktinis porose pirmyn (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visos poros šoka tris polkos žingsnius pirmyn, ir nuošokiu pasisuka veidais pusę rato ir vėl 
susiakbina suktiniu (12 pieš.) 

5-8 taktas 
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Visos poros šoka tris polkos žingsnius pirmyn į savo vietas, ir nuošokio metu veidu atsisuka į 
žiūrovus (13 pieš.) 

2. Sukimasis porose (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

1-4 poros sukasi dvigubuoju žingsniu kairėn (mergina pirmyn), ir apsisuka pilną ratą.  5-8 poros 
pritūpia (14 pieš.) 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai, tik dabar 1-4 poros tupi, o 5-8 poros sukasi. 

 

V 

1. Suktinis kolonose pimyn (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Nelyginės poros šoka polkos žingsniu porose susikabinusios suktiniu pirmyn į žiūrovus.  
Lyginės, pasisukusios veidu, šoka polkos žingsniu į gilumą (15 pieš.).  4-ojo takto metu visi 
atlieka nuošokį ir pasisuka pusę rato veidais pro savo porą. 

5-8 taktas 

Šokėjai kartoja 1-4 takto judesius priešinga kryptimi (16 pieš.), ir baigia nušokdami pasisukę į 
žiūrovus. 

2. Sukimasis porose (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Nelyginės poros sukasi dvigubuoju žingsniu kairėn (mergina pirmyn), ir apsisuka vieną kartą.  
Lyginės poros pritūpia (17 pieš.) 

5-8 taktas 

Kartojami 1-4 takto judesiai, tik dabar nelyginės tupi, o lyginės sukasi. 

 

VI 

1. Rankų supimas (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Šokėjai susikabina dvėjose eilėse paprastai žemai, ir, šokdami dvigubuoju žingsniu smagiai supa 
rankas pirmyn ir atgal (18 pieš.). 

2. Varteliai (8 tkt.) 
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Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

1-4 poros iškelia rankas aukštai, sudarydamos vartelius, ir šoka 4 dvigubuosius žingsnius atgal. 

5-8 poros tuo tarpu šoka dvigubuoju žingsniu pirmyn, ir pralindę pro šokėju pakeltas rankas, 
(priešai stovinčiui šokėjui iš dešinės), susikabina paprastai žemai (19 pieš.) 

3-4 taktas 

Dabar 5-8 poros iškelia rankas aukštai, sudarydamos vartelius, ir šoka 4 dvigubuosius žingsnius 
atgal, o 1-4 poros tuo tarpu šoka dvigubuoju žingsniu pirmyn, ir pralindę tais pačiais tarpais pro 
šokėju pakeltas rankas, susikabina paprastai žemai (20 pieš.) 

5-8 taktas 

Visi kartoja 1-4 takto judesius. 

VII 

Išėjimas 

Grojama pirmoji ir antroji muzikos dalis. 

Šokėjai šokdami dvigubuoju žingsniu ir kas žingsnį supdami rankas, iššoka iš scenos (21 pieš.). 
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