
HÄLLÜ PÄÄLE KUTSMINÕ 

Eesti tants neiduderühmale 

 

Tantsu on loonud Kertu Alvre 2013. aasta sügisel Tartus ja kirjeldanud 2016. aastal Viljandis. 

Rahvamuusika „Hällilaul“ on seadnud ja esitab ansambel Tuulepuu.  

  

 

PÕHISAMMUD 

Taktimõõt 4/4 

 

1. Päkksamm 

Samme sooritatakse kõrgetel päkkadel, sirutatult, kuid pehmelt (põlvi lukustamata). Taktis 

tehakse neli päkksammu. 

 

2. Külgsamm päkkadel 

Samme sooritatakse kõrgetel päkkadel. Takti I osal tehakse parema jalaga lühike päkksamm 

küljele, takti II osal tehakse vasaku jalaga lõppsamm. Takti III-IV osal tehakse veel üks 

külgsamm päkkadel. 

 

3. Kiiksamm 

Taktis tehakse kaks kiiksammu. 

 

4. Vajumissamm 

Taktis tehakse neli vajumissammu. Takt on jagatud kaheksaks osaks. 

Takti eelosal tõustakse päkale. I osal astutakse parema jalaga samm ette, laskutakse kohe 

täistallale ning kõverdatakse kergelt põlveliiges. Samaaegselt tõstetakse vasak jalg veidi 

maast lahti. II osal asetatakse vasak jalg parema jala kõrvale päkale, põlveliiges sirutatakse ja 

parem jalg tõstetakse veidi maast lahti. III-VIII osal korratakse I-II osa tegevust. 

 

5. Vajumissamm põlvetõstega 

Taktis tehakse neli põlvetõstega vajumissammu. Takt on jagatud kaheksaks osaks. 

Takti eelosal tõustakse päkale. I osal astutakse parema jalaga samm ette, laskutakse kohe 

täistallale ning kõverdatakse kergelt põlveliiges. Samaaegselt tõstetakse vasaku jala põlv ette-

alla ja sirutatud pöid on hoitud tugijala pahkluu juures. II-VIII osal korratakse vajumissammu 

samade taktiosade tegevust. 

  

6. Teisendatud jooksupolkasamm.  

Taktis tehakse kaks teisendatud jooksupolkasammu. Takt on jagatud kaheksaks osaks. 

Takti I-III osal tehakse parema jalaga alustades kolm jooksusammu päkkadel. Takti IV osal 

tehakse tugijalal madal hüpak, vasaku jala põlv tõstetakse ette-alla, säär rööbiti tugijalaga, 

pöid sirutatud. Takti V-VIII osal korratakse I-IV osa tegevust vasaku jalaga alustades. 

 

7. Jooksusammud päkkadel. 



Taktis tehakse kaheksa tihedat jooksusammu päkkadel. 

 

 

KOMBINATSIOONID 

Taktimõõt 4/4 

 

1. Kombinatsioon nr 1 - päkksammud käte töö ja jalaheitega ehk „kiigutamine“ 

Sooritatakse kahe takti vältel.  

Lähteasend: Ummisseis päkkadel, käed all. 

Takt 1. Parema jalaga alustades liigutakse takti I-III osal päkksammudega edasi. Takti IV 

osal tehakse vasaku jalaga veel üks päkksamm, laskutakse täistallale ning põlveliiges 

lõõgastatakse. Sirutatud pöia ning põlveliigesega, väljapoolselt hoitud parem jalg heidetakse 

taha-alla ja kere kallutatakse ette. Takti I-II osal tõusevad käed sujuvalt ette-alla, peopesad on 

pööratud alla. Takti III osal kõverdatakse käed küünarliigestest ning labakäed painutatakse 

randmeist üles, IV osal sirutatakse käed kerge impulsiga ette („tõugatakse“ kiike). 

Takt 2. Parema jalaga alustades taganetakse takti I-III osal päkksammudega. Takti IV osal 

tehakse vasaku jalaga veel üks päkksamm taha, laskutakse täistallale ning põlveliiges 

lõõgastatakse. Sirutatud pöia ning põlveliigesega, väljapoolselt hoitud parem jalg heidetakse 

ette-alla. Käed langetatakse sujuvalt kogu takti vältel alla.  

Kordamisel alustatakse kombinatsiooni sama jalaga. Kombinatsiooni tantsitakse ka vasaku 

jalaga alustades. 

 

2. Kombinatsioon nr 2 - soolokombinatsioon 

Sooritatakse 8 takti vältel. 

Lähteasend: Kombinatsiooni nr 1 lõppasend (parem jalg on ette-alla sirutatud) või ummisseis 

päkkadel, käed all. 

Takt 1. Takti I osal pöördutakse lava eesmise parema nurga suunas ning parema jalaga 

alustades liigutakse kaks päkksammu edasi. Takti III-IV osal tantsitakse kaks vajumissammu 

põlvetõstega. 

Takt 2. Takti I-II osal tehakse kiiksamm parema jalaga lava eesmise parema nurga suunas, 

sirutatud käed tõstetakse ette-alla, peopesad on pööratud üles. Takti III-IV osal tehakse 

vasaku jalaga kiiksamm taha, käed langetatakse ja viiakse kõrvale-alla, peopesad pööratakse 

enda poole. 

Takt 3. Takti I osal astutakse parema jalaga päkksamm küljele (lava vasaku külje suunas), 

vasak jalg jääb sirutatult kõrvale varbale. Käed põimitakse vaheliti rinnakõrgusele ning 

kiigutatakse veidi paremale. Takti II osal korratakse eelmise taktiosa tegevust lava 

paremakülje suunas. Takti III osal tehakse parema jala päkal täisringiline pööre päripäeva 

ning IV osal vasaku jalaga lõppsamm päkkadel. Vaheliti hoitud käed viiakse pöörde ajal 

paremalt läbi üles. Küünarvarred jäävad takti lõpuks pea kohale ristatuks. 

Takt 4. Parema jalaga alustades taganetakse takti I-III osal päkksammudega lava tagakülje 

suunas, takti IV osal tehakse veel üks päkksamm taha, laskutakse täistallale ja seejärel 

lõõgsatatakse põlveliiges. Sirutatud ja väljapoolselt hoitud parem jalg heidetakse lava eesmise 

parema nurga suunas ette-alla. Ülakeha on hoitud lava esikülje poole. Käed sirutatakse takti I 



osal kerge impulsiga ette-üles ning tuuakse II-IV osa vältel aeglaselt eest alla, peopesad on 

pööratud üles.  

Takt 5. Takti I-II osal parema jalaga kiiksamm lava eesmise parema nurga suunas. Parema 

käega tehakse kaar alt-kõrvalt-üles, vasak käsi on hoitud all. Vaade on suunatud töötavale 

käele. Ülakeha pööratakse koos käekaarega lava eesmise parema nurga poole. III-IV osal 

tehakse vasaku jalaga alustades kaks päkksammu lava eesmise parema nurga suunas, käed 

tuuakse aeglaselt puusale. 

Takt 6. Takti I-II osal tehakse vasaku jalaga kiiksamm küljele (lava tagumise parema nurga 

suunas), vaade vasakule ning III-IV osal parema jalaga kiiksamm küljele (lava eesmise 

vasaku nurga suunas), vaade paremale. 

Taktid 7-8. Vasaku jalaga alustades tantsitakse lava esikülje suunas kombinatsiooni nr 3. 

 

3. Kombinatsioon nr 3 - vajumissamm pööretega 

Sooritatakse kahe takti vältel 

Takt 1. Vasaku jalaga alustades tehakse takti I-II osal kahe vajumissammuga täisringiline 

pööre vastupäeva. Takti III osal astutakse põlveliigesest lõõgastatud parema jalaga samm 

lava esikülje suunas ja tehakse sujuv poolpööre päripäeva, IV osal astutakse vasaku jalaga 

(põlved lõõgastatud) samm taha (lava esikülje suunas) ja tehakse veelkord 

poolpöörde päripäeva. Käed on puusal. 

Takt 2. Takti I-II osal tehakse parema jalaga kiiksamm ette, käed tõstetakse ette-alla, 

peopesad on pööratud üles, vaade on suunatud ette. Takti III-IV osal tehakse vasaku jalaga 

kiiksamm taha, käed tuuakse kõrvale-alla, peopesad on pööratud enda poole, vaade on 

suunatud paremale. 

Kombinatsiooni tantsitakse ka parema jalaga alustades ja pöörded on teisele poole. 

 

4. Kombinatsioon nr 4 - täispööre päkkadel luisksammuga 

Sooritatakse ühe takti vältel. 

Takt 1. Takti I-II osal tehakse parema jalaga alustades jalalt-jalale pööre päkkadel päripäeva. 

Takti III osal tehakse parema jalaga päkksamm kõrvale ja IV osal vasaku jalaga luiskheide 

tugijala eest risti, tugijalal laskutakse tallale, lõõgastatakse põlveliiges ning ülakeha 

kallutatakse pisut tugijala poole. Käed on hoitud all. 

Kordamisel alustatakse kombinatsiooni vasaku jalaga ning pööre tehakse vastupäeva. 

 

5. Kombinatsioon nr 5 - lõpetamata labajalasamm jalakaare ja poolpöördega 

Sooritatakse ühe takti vältel. Takt on jagatud kaheksaks osaks. 

Lähteasend: ummisseis päkkadel, käed all. 

Takt 1. Takti I osal pannakse käed puusale ja tehakse parema jalaga pikk rõhuline taldsamm 

edasi, põlved lõõgastatakse. Takti II osal tuuakse vasak jalg tugijala juurde polgseisu päkale. 

Takti III osal tehakse väike hüpe paremale jalale ja põlveliiges lõõgastatakse kõrvale-alla. 

Sirutatud vasak jalg alustab kaart mööda põrandat küljelt-ette. Ühtlasi alustatakse tugijalal 

sujuvat poolpööret päripäeva.  

Takti IV osal lõpetatakse poolpööre ja vasaku jalaga jätkatakse kaart. Takti V osal seisavad 

tantsijad esipoolega lava tagakülje poole, tugijala põlv on lõõgastatud, vasak jalg lõpetab 

kaare ees päkal. Takti VI osal astutakse vasaku jalaga samm lava tagakülje suunas ning 



tõustakse kõrgele päkale. Takti VII osal tuuakse parem jalg vasaku juurde päkkseisu. Takti 

VIII osal seistakse päkkseisus. 

 

6. Kombinatsioon nr 6 –vajumissamm käte tööga 

Sooritatakse ühe takti vältel. 

Lähteasend: ummisseis päkkadel, käed all. 

Takt 1. Takti I osal tehakse parema jalaga alustades põlvetõstega vajumissamm ja tuuakse 

küünarvarred rinna kõrgusele kohakuti. Takti II osal tehakse veel üks põlvetõstega 

vajumissamm ja tuuakse käed ette-kõrvale-üles, peopesad vastamisi (karaktertantsu III 

positsioon). Takti III osal korratakse takti I osa tegevust ning IV osal tehakse veel üks 

põlvetõstega vajumissamm ja tuuakse käed kõrvale-alla. 

 

7. Kombinatsioon nr 7 - kaanonikombinatsioon 

Sooritatakse nelja takti vältel.  

Takt 1. Takti I-II osal tehakse kiiksamm lava parema külje poole, III osal kantakse 

keharaskus üle sirutatud põlvede vasaku jala päkale, parem jalg jääb sirutatult kõrvale päkale. 

Takti IV osal viiakse keharaskus parema jala täistallale, lõõgastatakse tugijala põlv ja tehakse 

tugijalal 1/3 pööre vastupäeva. Vasak jalg teeb jalakaare mööda põrandat kõrvalt ette, pöid 

sirutatud. Keha painutatakse vasakule. Tegevus lõpetatakse esipoolega lava tagumise vasaku 

nurga poole, vasak jalg ees päkal, tugijala põlv lõõgastatud. Käed puusal. 

Takt 2. Vasaku jalaga alustades tehakse takti I-III osal kolm päkksammu edasi, käed 

sirutatakse üles, ning langetatakse seejärel ette, peopesad üleval. Takti IV osal tehakse väike 

hüpe parema jala täistallale ning lõõgastatakse põlv. Sirutatud põlveliigese ja pöiaga vasak 

jalg heidetakse taha-alla, kere kallutatakse pisut ette. 

Takt 3. Käed tuuakse rinna kõrgusele vaheliti ja tehakse takti I-II osal vasaku jalaga alustades 

jalalt jalale pööre päkkadel vastupäeva lava eesmise parema nurga suunas. Takti III osal 

tehakse vasaku jalaga veel üks päkksamm kõrvale (lava eesmise parema nurga suunas). Takti 

IV osal tehakse parema jalaga samm täistallale tugijala eest risti lava esikülje suunas, põlved 

lõõgastatakse ja ülakeha painutatakse pisut paremale.  

Takt 4. Takti I osal pannakse käed seelikusse ja vasaku jalaga tehakse pikk samm küljele 

(lava tagumise parema nurga suunas), parem jalg jääb sirutatult kõrvale päkale, keha painutus 

paremale säilib. Takti II osal püsitakse asendis. Takti III osal pööratakse esipoolega lava 

esikülje poole ja astutakse parema jalaga päkksamm ning IV osal vasaku jalaga lõppsamm 

taha lava tagakülje suunas. 

 

8. Kombinatsioon nr 8 - külgsammud pöördega 

Sooritatakse ühe takti vältel. 

Takt 1. Parema jalaga alustades tehakse takti I-II osal kaks külgsammu päkkadel. Takti III 

osal tehakse parema jalaga päkksamm kõrvale, tuuakse vabajala pöid tugijala hüppeliigese 

juurde (põlv on suunatud küljele) ning tehakse tugijala päkal täispööre päripäeva. Takti IV 

osal pannakse vasak jalg tugijala kõrvale ummisseisu päkkadel.  

 

 

TANTSU KIRJELDUS 



Taktimõõt 4/4 

 

OSAVÕTJAD. 12 tüdrukut, kes on mõtteliselt nummerdatud. 

LÄHTEASEND. Tantsijad seisavad lava tagaküljel joonisel 1 näidatud asendis. 

 

EELMÄNG (4 takti) 

Hälli/kiige kiigutamine 

 

Takt 1. Takti I-III osal seisavad tantsijad lähteasendis (jn 1) ja IV osal tõustakse päkkseisu. 

Takt 2. Lava parema külje poolsed tüdrukud tantsivad vasaku jalaga alustades 

kombinatsiooni nr 1 1. takti tegevust. Lava vasaku külje poolsed tüdrukud tantsivad parema 

jalaga alustades kombinatsiooni nr 1 2. takti tegevust, kuid ilma käte tööta. Liigutakse lava 

vasaku külje suunas. 

Takt 3. Lava parema külje poolsed tüdrukud tantsivad vasaku jalaga alustades 

kombinatsiooni nr 1 2. takti tegevust, ning vasaku külje poolsed tüdrukud parema jalaga 

kombinatsiooni nr 1 1. takti tegevust. Liigutakse lava parema külje suunas. 

Takt 4. Korratakse eelmängu 2. takti tegevust, kuid lava vasaku külje poolsetel tüdrukutel 

lisandub käte töö. 

 

 

I TUUR (taktid 1-4, 5-12 kaks korda ja taktid 13-16) 

 

Taktid 1-6. Tantsijad 2-12 kordavad eelmängu taktide 3-4 tegevust kolm korda. Tantsija 1 

tantsib kombinatsiooni nr 2 taktide 1-6 tegevusega lava eesmise parema nurga suunas ja 

lõpetab liikumise lava ristjoonel esipoolega lava eesmise parema nurga poole (jn 2).  

Takt 7. Tantsijal 1 on paus. Tantsijad 2, 4, 7, 8, 11 tantsivad parema ning 3, 5, 6, 9, 10, 12 

vasaku jalaga alustades kombinatsiooni nr 4 (täispööre päkkadel luiskheitega) tegevusega lava 

esikülje suunas. Tantsijad 2 ja 3 liiguvad kombinatsiooni nr 4 tegevusega tantsujoonisest välja 

lava esikülje poole, liikudes selleks pöörde ajal võimalikult palju küljele.  

Takt 8. Tantsijal 1 on paus. Tantsijad 4-12 tantsivad kombinatsiooni nr 4 tegevusega lava 

tagakülje suunas. Tantsijad 2 ja 3 liiguvad vabade jooksusammudega joonisesse nr 3 ning 

võtavad samasuguse asendi, nagu on tantsijal 1.  

Taktid 9-10. Tantsijad 1-3 tantsivad vasaku jalaga alustades kombinatsiooni nr 3 tegevust. 

Tantsijad 4-12 tantsivad eelmängu taktide 3-4 tegevust. 

Taktid 11-12. Tantsijad 1-3 püsivad asendis. Tantsijad 7-12 kordavad 7-8. takti tegevust. 

Tantsijad 4-6 liiguvad 11. taktil kombinatsiooni nr 4 tegevusega joonisest välja lava esikülje 

suunas ja 12. taktil vabade jooksusammudega joonisesse nr 4, ning võtavad samasuguse 

asendi, nagu on tantsijatel 1-3. 

Taktid 5-6 teist korda. Tantsijad 1-6 tantsivad parema jalaga alustades kombinatsiooni nr 3 

tegevust. Tantsijad 7-12 tantsivad eelmängu taktide 3-4 tegevust.  

Taktid 7-8 teist korda. Tantsijad 1-6 püsivad asendis. Tantsijad 11 ja 12 kordavad 7-8. takti 

tegevust. Tantsijad 7-10 liiguvad 7. taktil teist korda kombinatsiooniga nr 4 tegevusega 

joonisest välja lava esikülje suunas ja liiguvad 8. taktil teist korda vabade jooksusammudega 

joonisesse nr 5, ning võtavad samasuguse asendi, nagu on tantsijatel 1-6. 



Taktid 9-10 teist korda. Tantsijad 1-10 tantsivad vasaku jalaga alustades kombinatsiooni 3. 

Tantsijad 11 ja 12 tantsivad eelmängu taktide 3-4 tegevust. 

Taktid 11-12 teist korda. Tantsijad 1-10 püsivad asendis. Tantsijad 11 ja 12 tantsivad 11. 

taktil teist korda kombinatsiooni nr 4 tegevust lava esikülje poole ning 12. taktil teist korda 

liiguvad vabade jooksusammudega joonisesse nr 6. 

Takt 13. Parema jalaga alustades liigutakse kahe päkksammu ja kahe põlvetõstega 

vajumissammuga lava esikülje suunas. Käed on hoitud all.  

Takt 14. Tantsitakse kombinatsiooni nr 5 (lõpetamata labajalasamm poolpöördega). 

Takt 15. Parema jalaga alustades liigutakse nelja päkksammuga lava tagakülje suunas. 

Takt 16. Tantsijad 1, 2, 3, 4 ja 6 teevad takti I osal poolpöörde päripäeva ning viivad käed 

kõrvale-alla, peopesad on pööratud enda poole, II-IV osal on paus. Tantsijad 5, 7, 8, 9, 10, 11 

ja 12 püsivad takti I-II osal päkkseisus, vasak jalg ees ning teevad takti III osal poolpöörde 

päripäeva ja viivad käed kõrvale-üles, peopesad on pööratud vastamisi, IV osal on paus. 

 

VAHEMÄNG (taktid 17-20) 

 

Taktid 17-20. Käed ühendatakse pihkseongus ja liigutakse parema jalaga alustades 

teisendatud jooksupolkasammudega juhttantsija järel ringjoonele. Tantsijad 7, 11, 8, 4, 2 ja 5 

liiguvad vastupäeva ning tantsijad 1, 3, 6, 9, 12 ja 10 päripäeva (jn 7). Otsmistel tantsijatel on 

vabakäsi puusal. Vastutulevast voorist möödutakse paremalt. Juhttantsijad (1 ja 7) kohtuvad 

ringjoonel ees, nii, et tantsija 1 on keskjoonel (jn 8). Viimase jooksupolkasammuga 

pöördutakse esipoolega ringi keskmesse (jn 9). 

 

II TUUR (taktid 21-24 kaks korda ja taktid 25-26) 

 

Takt 21. Tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 liiguvad kombinatsiooni nr 6 (kargussamm käte tööga) 

tegevusega ringi keskme suunas. Tantsijad 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 taganevad keskmest eemale, kuid 

tantsivad esmalt kombinatsiooni nr 6 III-IV taktiosa tegevuse ning seejärel I-II osa tegevuse 

(jn 9). 

Takt 22. Tantsitakse kombinatsiooni nr 5 tegevust, kuid tantsijad 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 teevad 

takti I osal tugijalal poolpöörde päripäeva (jn 10). Tegevus lõpetatakse ringjoonel vahelikus, 

tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 esipoolega välja ning 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 esipoolega keskme poole. 

Takt 23. Paremküljeti olevad tantsijad ühendavad käed poolpüstvõttes ning teevad kahe 

teisendatud jooksupolkasammuga täisringilise pöörde päripäeva (jn 11). 

Takt 24. Tantsitakse kombinatsiooni nr 5 tegevust, mille tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 

lõpetavad päripidisel ja tantsijad 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 äraspidisel ringjoonel.  

Koos lõppsammuga (kombinatsiooni kirjelduses takti VII osa) takti IV osal tõstetakse 

sirutatud käed ette, peopesad on pööratud üles. 

Takt 21 teist korda. Parema jalaga alustades tantsitakse neli põlvetõstega vajumissammu 

selg ees, tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 ringist välja ning 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 ringi keskme suunas 

(jn 12). Käed langetatakse takti vältel alla. 

Takt 22 teist korda. Takti I osal pannakse käed puusale, tehakse tugijalal poolpööre 

päripäeva ja tantsitakse kombinatsiooni nr 5 tegevust. 



Takt 23 teist korda. Parema jalaga alustades liigutakse kahe teisendatud 

jooksupolkasammuga otse, tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 ringi keskme poole ning 7, 8, 2, 1, 6 ja 

12 ringist välja. Käed viiakse takti I osal alla ja seejärel kogu takti II-IV osa vältel eest läbi 

ette-kõrvale-üles (jn 13). 

Takt 24 teist korda. Käed pannakse puusale ja tantsitakse kombinatisooni nr 5 tegevust, kuid 

tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 teevad takti I osal tugijalal poolpöörde päripäeva ning tantsijad 7, 

8, 2, 1, 6 ja 12 teevad takti II osa tegevusega kolmveerandpöörde päripäeva ja lõpetavad 

tegevuse ringjoonel esipoolega vastupäeva. 

Takt 25. Tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 langetavad käed, teevad parema jalaga alustades nelja 

vajumissammuga poolpöörde päripäeva ja lõpetavad tegevuse äraspidisel siseringjoonel. 

Tantsijad 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 liiguvad takti I-II osal parema jalaga alustades ühe teisendatud 

jooksupolkasammuga ringjoonel vastupäeva, III osal teevad veel kaks jooksusammu ning IV 

osal astuvad parema jalaga päkksammu edasi, toovad vasaku jala parema juurde ja teevad 1 ¼ 

pöörde päripäeva. Tegevus lõpetatakse äraspidisel välisringjoonel.  

Takt 26. Tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 teevad takti I osal poolpöörde vastupäeva ja astuvad 

vasaku jalaga päkksammu ja lõppsammu ringi keskme suunas, II-IV osal viivad nad käed 

kaarega eest-ülevalt-kõrvale ratasvõttesse (parem käsi parempoolse kõrvaltantsija paremal 

õlal ja vasak käsi vasakpoolse kõrvaltantsija piha ümber). Tantsijatel 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 on takti 

I-II osal paus, III osal kordavad nad tantsijate 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 I taktiosa tegevust ning 

viivad käed kõrvale-alla, takti IV osal on paus (jn 14).  

 

 

III TUUR (taktid 27-36) 

 

Taktid 27-28. Tantsijad 7, 8, 2, 1, 6 ja 12 liiguvad juhttantsija (tantsija 2) järel 

jooksusammudega lava eesmise vasaku nurga suunas, ühendavad esimesel võimalusel 

kõrvaltantsijatega käed pihkseongus ning moodustavad vastupäeva äraspidise kägara (jn 15). 

28. takti IV osal vallandatakse võte ning tantsijad 2, 8 ja 7 teevad poolpöörde päripäeva ja 

viivad käed ülevalt läbi kaarega ratasvõttesse, tantsijad 1, 6 ja 12 teevad poolpöörde 

vastupäeva ja ühendavad käed uuesti pihkseongus. Tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 liiguvad 

vasaku jalaga alustades külgsammudega sõõris päripäeva (jn 15).  

Taktid 29-30. Tantsijad 2, 8 ja 7 liiguvad külgsammudega sõõris 2 ringi päripäeva, 

vallandavad 30. takti IV osal võtte ja pöörduvad esipoolega lava esikülje poole. Tantsijad 1, 6 

ja 12 liiguvad juhttantsija (tantsija 1) järel jooksusammudega lava tagumise parema nurga 

suunas, moodustavad vastupäeva liikudes äraspidise sõõri ning teevad 30. takti IV osal 

poolpöörde vastupäeva ja võtavad ratasvõtte. Tantsijad 10, 9, 3, 5, 4 ja 11 ühendavad 29. takti 

I osal käed pihkseongus, liiguvad juhttantsija (tantsija 3) järel jooksusammudega lava eesmise 

parema nurga suunas ning moodustavad vastupäeva liikudes äraspidise kägara. 30. takti IV 

osal teevad tantsijad 3, 4 ja 5 poolpöörde vastupäeva ja võtavad ratasvõtte, tantsijad 11, 10 ja 

9 vallandavad pihkseongu ja ühendavad käed väikese kaarega uuesti teistpidi (eesolevale 

tantsijale ulatatakse parem käsi) (jn 16 ja 17).  

Takt 31. Tantsijad 2, 8 ja 7 tantsivad kombinatsiooni nr 7 (kaanonikombinatsioon) 1. takti 

tegevust. Tantsijad 1, 6 ja 12 pöörlevad ratasvõttes päripäeva, vallandavad takti lõpus võtte ja 

pöörduvad esipoolega lava esikülje poole. Tantsijad 3, 4 ja 5 pöörlevad ratasvõttes päripäeva. 



Tantsijad 11, 10 ja 9 liiguvad juhttantsija (tantsija 11) järel jooksusammudega lava tagumise 

vasaku nurga suunas (jn 17 ja 18). 

Takt 32. Tantsijad 2, 8 ja 7 tantsivad kombinatsiooni nr 7 2. takti tegevust ja tantsijad 1, 6 ja 

12 1. takti tegevust. Tantsijad 3, 4 ja 5 jätkavad ratasvõttes pöörlemist, vallandavad takti lõpus 

võtte ja pöörduvad esipoolega lava esikülje poole. Tantsijad 11, 10 ja 9 jätkavad lava 

tagumise vasaku nurga suunas jooksmist ja jõuavad päripäeva äraspidisele ringile. Takti IV 

osal vallandavad nad pihkseongu, teevad poolpöörde päripäeva ja võtavad ratasvõtte (jn 18 ja 

19). 

Takt 33. Tantsijad 2, 8 ja 7 tantsivad kombinatsiooni nr 7 3. takti tegevust, tantsijad 1, 6 ja 12 

2. takti tegevust ning tantsijad 3, 4 ja 5 1. takti tegevust. Tantsijad 11, 10 ja 9 pöörlevad 

ratasvõttes päripäeva, vallandavad takti lõpus võtte ja pöörduvad esipoolega lava esikülje 

poole (jn 19 ja 20). 

Takt 34. Tantsijad 2, 8 ja 7 tantsivad kombinatsiooni nr 7 4. takti tegevust, tantsijad 1, 6 ja 12 

3. takti tegevust, tantsijad 3, 4 ja 5 2. takti tegevust ning tantsijad 11, 10 ja 9 1. takti tegevust 

tegevust (jn 20). 

Takt 35. Takti I osal astuvad tantsijad 2, 7 ja 8 ning 1, 6 ja 12 vaba jalaga päkksammu lava 

eesmise parema nurga suunas. Tantsijad 9, 10 ja 11 teevad veerandpöörde päripäeva, jätkates 

vasaku jalaga eelmisel taktil alustatud jalakaart ja astuvad vasaku jalaga päkksammu lava 

tagumise parema nurga suunas. Tantsijad 3, 4 ja 5 teevad veerandpöörde vasakule ja astuvad 

päkksammu lava vasaku külje suunas. Takti III ja IV osal jätkatakse lava eesmise parema 

nurga suunas liikumist kahe lühikese päkksammuga (tantsijad 3, 4, ja 5 pöörduvad väikese 

vastupäeva kaarega ja 9, 10 ja 11 väikese päripäeva kaarega lava eesmise parema nurga 

suunas). 

Takt 36. Kolme lühikese jooksusammuga päkkadel liigutakse lava eesmise parema nurga 

suunas joonisesse 21. Takti III-IV osal tuuakse vabajalg tugijala juurde päkkseisu ning 

tehakse paigal täispööre päripäeva. 

Märkus: tantsujuht võib taktide 35-36 tegevuse liikumissuundi lähtuvalt lava mõõtmetest 

kohandada. Tähtis on, et 36. takti I-II osa tegevus lõpetatakse joonises 21 esipoolega lava 

eesmise parema nurga suunas. 

 

 

IV TUUR (taktid 37-40 kaks korda, 41-44 kaks korda ja takt 45) 

 

Taktid 37-40 kaks korda. Tantsitakse kombinatsiooni nr 2 (soolokombinatsioon) (jn 21). 

Takt 41. Tantsija 5 teeb takti I osal vasakul jalal poolpöörde vastupäeva ja liigub 

kombinatsiooniga nr 8 lava tagumise parema nurga suunas. Ülejäänud tantsijad liiguvad 

parema jalaga alustades kombinatsiooni nr 1 1. takti tegevusega lava eesmise parema nurga 

suunas (jn 22). 

Takt 42. Tantsija nr 5 pöördub esipoolega lava tagumise parema nurga suunas ja liigub 

jooksusammudega lava tagumise parema nurga suunas ja lavalt ära. Ülejäänud tantsijad 

taganevad kombinatsiooni nr 1 2. takti tegevusega. 

Taktid 43-44. Korratakse eelmise kahe takti tegevust, kuid kombinatsiooni nr 8 tantsivad ja 

lavalt lahkuvad tantsijad 4, 3 ja 12 (jn 23). 



Taktid 41-42 teist korda. Korratakse eelmise kahe takti tegevust, kuid kombinatsiooni nr 8 

tantsivad ja lavalt lahkuvad tantsijad 2, 7, 1 ja 6 (jn 24).  

Taktid 43-44 teist korda. Kombinatsiooni nr 8 tantsivad ja lavalt lahkuvad tantsijad 8, 11 ja 

10 (jn 25). Tantsija 9 liigub 43. taktil teist korda kombinatsiooni nr 1 1. takti tegevusega lava 

eesmise parema nurga suunas ja liigub 44. taktil teist korda vaba tegevusega (näiteks kergete 

jooksusammudega või jalalt-jalale pööretega) lava keskjoonele ja lava esikülje suunas (jn 26).  

Takt 45. Tantsija 9 võtab takti I osal lähtudes tantsu iseloomust vabalt valitud tantsu 

lõppasendi. Takti II-IV osal on paus. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 




