
Liisusalmi mängud 

Muusika: Trad.Attack! “Sõit” 
Taktimõõt 4/4 

 

NB! Kui paare on rohkem kui 8, teevad ülekattes liigutusi, alati viimased paarid st ühe paari 

asemel kaks-kolm jne. Kui paare on vähem kui 8, täidetakse muusika ära.  

 

Kullimäng ja tagaajamine (8 takti): 
 

Tants algab platsi keskel kahes sirges kolonnis, vaade publikusse, poiss-tüdruk käest kinni, 

tüdruk poisist vasakul pool.   

     8 vᴗ   
    7 vᴗ 
    6 vᴗ 
    5 vᴗ 
    4 vᴗ 
    3 vᴗ 
    2 vᴗ 
    1 vᴗ 
 

1 takt: Tantsijad seisavad 

2 takt: kolonni kaks viimast tüdrukut pööravad veerand pööret vasakule, poisid paremale. 

Käed puusal. Kaks hüplevat polkat sirgjooneliselt edasi. Tüdrukud parema jalaga, poisid 

vasaku jalaga. Tantsija nr 7 annab edasi "kulli," puudutades eelseisja õlga. 

 

3 takt: tantsija nr 8 poole pöörde kaupa 2 hüpleva polkaga 1 ring kohapeal. T pp ja P vp.   

Tantsija nr 7 tantsib kaks hüplevat polkat keskjoonele tagasi. Pööre T pp ja P vp 

Tantsija nr 6 tantsib takti 2 tegevust. 

 

4 takt: tantsija nr 7 teeb taas pool pööret ja tantsib kaks polkat lava külgede poole; tantsija nr 

8 tantsib 2 polkat keskme suunas; tantsija nr 6 tantsib  teeb poolpöörde kaupa ühe täisringi; 

tantsija nr 5 tantsib taktide nr 2 tegevust.  

 

5 takt: Tantsimist alustab tantsija nr 4. Teised jätkavad seda mustrit, et kui täisring külgedel 

on tehtud, siis tantsitakse 2 polkat keskme poole ja siis taas lava külgedele. Keskmes ei 

sooritata eraldi täisringi. Seda tehakse ainult servades ja erandiks on tantsija nr 7, kes esimesel 

korral ei tee servas täispööret, aga pärast teeb.   

 

6 takt: Tantsimist alustab tantsija nr 3 

7 takt: tantsimist alustab tantsija nr 2  

8 takt: tantsimist alustab tantsija nr 1. Kõik tantsijad lõpetavad lava külgedel näoga lava külje 

poole. 

 

  

 

Tule mängima! (8 takti) 
Poiste liikumine alustades vasakust jalast, käed puusas:  

1 takt: I – II o sääretõstega kaks jooksusammu, III osa hüppega madalasse harki veerand 

pööret päripäeva ja IV osal hüppega kokku liikumissuunda 

 

Tüdrukute liikumine alustades paremast jalast, käed seelikus: 



1 takt:  I – II o kaks pikka jooksusammu, III osal kniks koos peanoogutusega veerand pööret 

vastupäeva ja IV pööre liikumissuunda 

 

Põhisammuga liigutakse ühe paari kaupa liigutakse horisontaalses reas tantsuplatsi 

tagaosasse. Paariline hakkab ette liikuma. 

9 takt: Põhisammuga alustab paar nr 8 vertikaalse kolonni vedamist tantsuplatsi ulatuses. 

Paar ühendab kohtudes paarilise poolse käe ja jätkavad kombinatsiooni ilma pööreteta.  

10 – 16 taktid: Kordub 1. takti tegevus.  

 

Suured ja väikesed ehk kiusamine (18 takti) 
 

17 – 24 takt: Toimub päripäeva uuele ringile vedamine vaheldumisi takti A ja takti B 

liikumisega, alustatakse parema jalaga, vedajaks on kaheksanda paari tüdruk. Igal taktil liitub 

üks paar, veel kolonnis seisvad paarid liiguvad otse edasi takti A ja B liikumisega. Viimasel 

korral tuuakse jalad kokku. 

Takti A osa (I – II) – kaks madalat päkapikusammu, käed ühendatud all 

Takti B osa (III – IV) – kaks kõrgetel päkkadel sammu, käed poolpüstvõttes  

 

25 - 26 taktid:  

Alustades vasaku jalaga, astutakse 4 põlvetõstega sammu ringi sisse.  
49. t I-II vasaku jalaga samm taha, parem jalg tõuseb 90 kraadi päkasirutusega. Käed 

ühendatud poolpüstvõttes. 

(III-IV parem jalg astub sammu taha, vasak jalg tõuseb 90 kraadi päkasirutusega. 

I-II vasaku jalaga samm taha, parem jalg tõuseb 90 kraadi päkasirutusega 

III-IV parem jalg astub sammu taha, vasak jalg tõuseb 90 kraadi päkasirutusega.) 

 

17- 20 taktid: tagant keskmine tüdruk veab päripäeva lõpmatuseni märgi (olemasoleva ringi 

taha) päkapikusammuga.  

 

21 takt:  
tüdrukute liikumine  

I-II-III sääretõstejooksuga ringi sisse  

IV pool pööret päripäeva + püstplaks vasak käsi üleval 

 

poiste liikumine 

I - II-III pool pööret päripäeva + sääretõstejooksuga ringist välja jooks 

IV pool pööret päripäeva + püstplaks vasak käsi üleval 

 

22 takt: 
I-II-III sääretõstejooksuga moodustub üks ring 

IV mõlema käega plaks kaaslastega 

 

23 takt: 
tüdrukute liikumine 

I-II-III sääretõstejooksuga ringist välja jooks 

IV pool pööret päripäeva + püstplaks vasak käsi üleval 

poiste liikumine 

I-II-III sääretõstejooksuga ringi sisse jooks 

IV pool pööret päripäeva + püstplaks vasak käsi üleval 

 



24 takt: 
I-II-III sääretõstejooksuga moodustub üks ring 

IV ummishüpe, tüdruk keerab pool pööret päripäeva ja kõik ühendavad käed (v.a neljanda 

paari poiss ja viienda paari tüdruk, kes vaba käe panevad puusale). 

 

Eputamine +Rongisõit (18 takti) 
 

59-60 taktid: päkapikusammuga moodustub horisontaalne rivi tantsuplatsi ulatuses, 

vedajateks 4. paari poiss ja 5. paari tüdruk. 

 

60-61 taktid: Kolm hüplevat polkat sirgjooneliselt edasi, käed puusas. Tüdrukud publiku 

suunas, poisid tagaseina suunas (alustades esimest polkat vastu päeva poole pöördega). Teise 

takti kolmandal osal: tüdrukud – samm + ummishüppega pool pööret päripäeva, poisid - 

 samm + ummishüppega pool pööret vastupäeva 

 

62-63 takt: Neli hüplevat polkat sirgjooneliselt edasi, paarilisega vastakuti.  

64 – 65 takt: tüdrukutel poisi käe all pööre päripäeva ja liigub samal ajal poisi taha, poiss 

tantsib polka koha peal ja võetakse sulgvõte, kusjuures tüdruk paneb käed suure kaarega poisi 

õlgadele 

66 - 67 takt: Poiss tõstab tüdrukut, sooritades seejuures  pöörde päripäeva ja paneb tüdruku 

maha oma paremale käele, kolonn lõpetab näoga lava parema külje poole 

68-69 taktid: Alates esimesest paarist suure kaarega ühendavad paarilised kõrgel käed. Teine 

käsi läheb samal ajal puusa. Igal taktiosal uus paar. 

70 takt: Luiskheide välja (tüdruk alustab parema jalaga, poiss vasaku jalaga) ja sisse 

71 takt: I o tüdrukutel ummishüpe veerand ringi vastu päeva, poistel veerand ringi päripäeva. 

II osal kõrgel kahe käega plaks vastamisi, III - IV o tüdrukud pööravad terve ja veerand 

pööret päripäeva, poisid pööravad kolmveerand pööret päripäeva. 

72 – 73 takt kordub taktide 70 – 71 tegevus 

 

NB! Paariliste vahele peab jääma piisavalt ruumi, et "rong" saaks läbi minna, käed peavad 

olema kõrgel ja luisud sissepoole väiksed.  

 

73 - 74 taktid: Hüpleva polkaga liiguvad paarilised käest kinni uude joonisesse. 

 

Näitan, mida oskan ehk refrään (16 takti) 
NB! Paarid kes ei tee parasjagu soolot ootavad enda soolo alustamise asendis.  

 

75 - 76 taktid:  
Esimene paar:  

Ankut trankut, trilla troo–  

I-II hüppega jalg kannale paremale ja kokku 

III-IV hüppega jalg kannale vasakule ja kokku. (käed puusas, keha kaldub jala poole). 

sester vaaber, viiber koo–  

I-II parem käsi sirutub ja parem jalg astuvad sammu diagonaalselt ette, vasak käsi sirutub ja 

vasak jalg astub diagonaalselt ette 

III käed rinnale risti 

IV kükakile. 

 

77 - 78 taktid: 
Teine paar: 



amm, tamm, rites tamm– 

I-II poolkükki vetrumine, käed puusas, pea kallutatud paremale ja sama peakallutusega 

vasakule.  

III-IV samm ette-kokku paremast jalast, poolkükki nagu kutsudes kahe käega.  

Eedi, Peedi, Jaani kamm– 

I-II-III kolme hüpakuga käevangus täisring 

IV kükakile 

 

79 - 80 taktid: 
Kolmas paar: 

Iisik siisik, sikker maasik– 

I-II seistes vastamisi plaks paarilisele kahe käega, plaks paarilisele paremaga käega 

III-IV plaks paarilisele kahe käega, plaks paarilisele vasakuga 

meelik seelik, kibe käsi–  

I-II koos käed plaksuga põlvedele, plaksuga kõrgele õhku  

III-IV hüpekolmveerand pööret päripäeva, pool pööret vastupäeva ja kükki 

 

81 - 82 taktid: 
Neljas paar: 

kilde kaldre, vabarna valde–   

I-II-III näoga vastamisi seistes tüdruk pöörab käe all täisringi 

IV paar keerab veerand pööret (näoga publikusse) 

ille tille, tipe poiss–  

I-II-III alustades paremast jalast käed puusas kaerajaani hüpe Pea käib kallutatult paremale ja 

vasakule, jalg dikteerib suuna 

IV hüpe kükki 

 

83 - 84 taktid: 
Viies paar: 

Edeli kedeli, keiu veiu–  

I Paarilised keeravad vastastiku, tüdruk ulatab parema käe rusikas keskele  

II poiss paneb rusikas käe selle peale  

III tüdruk paneb oma rusika peale 

IV poiss paneb veel kõrgemale rusika ehk "ehitavad redelit" 

redeli tedeli, tillu rips–  

I tüdruk sirutab üles koos kätega. Poiss on samal ajal poolkükakil, käed all rippus.  

II kontraliikumine.  

III korraga kikivarvukile sirutus 

IV kükakile näoga publikusse 

 

85 - 86 taktid: 
Kuues paar: 

Mirili pirili, oone aane–  

I-II paarilisest lahku silmade hõõrumise liigutus, jalad astuvad väikese sammu välja ja kokku 

III-IV paarilisega kokku sama liigutus, jalad astuvad väikese sammu sisse ja kokku 

tirili virili, väike tips– 

I-II väljast kahe kõnniga väike täisring, käed rusikas teevad samal ajal ülevalt läbi ringi 

III kaks trampimise sammu paremast jalast (väi-ke) 

IV kükakile näoga publikusse 

 



87 - 88 taktid: 
Seitsmes paar: 

Adina sudina, sitka satka–   

I-II paarilisega vastastiku tüdrukul pea paremale, poisil vasakule. Vedrutamine poolkükki ja 

tagasi, käed puusas 

III paarilised ühendavad paremad käed 

IV paarilised ühendavad vasakud käed 

saamer vesser, kuppen koi–  

I pööravad publikusse (käed jäävad ühendatuks) 

II-III jooksevad sääretõstejooksuga publikusse 

IV kükakile näoga publikusse 

 

89 - 90 taktid: 
Kaheksas paar: 

titram tatram, tigerigu nigerigu–  

I kaks jalga õlgadelaiuselt harki hüpe (käed puusas) publiku poole 

II hüpe päripäeva selg publiku poole ja tõstes vasakut jalga  

III hüpe vastupäeva publikusse, kaks jalga maas.  

IV hüpe kohapeal, parem jalg tõuseb  

pipran papran, sügeligu mügeligu– 
I hüpe jalad kokku 

II ummishüpe edasi 

III kükki  

IV kogu rühm tõuseb püsti.  

 

Segadus- läbisegi liikumine (10 takti) 
 
91- 92 taktid:  
I-II-III-IV-I - II Vabalt valitud suunas päkapikukõnni sammud, käed puusas.  
III Peatub ja teeb poolküki 
IV Püsti, suunamuutus 
93 - 94 taktid: 
I-II-III-IV-I -II Vabalt valitud suunas kõrgel päkal sammud, käed puusas.  
III Peatub ja teeb poolküki 
IV Püsti, suunamuutus 
95 - 96 taktid:  
I-II-III-IV-I -II Vabalt valitud suunas luiskheite sammud, käed puusas.  
III Peatub ja teeb poolküki 
IV Püsti, suunamuutus 
 
97 - 98 taktid: 
I-II-III-IV-I-II Vabalt valitud suunas madalhüpakud, käed puusas.  
III Peatub ja teeb poolküki 
IV Püsti, suunamuutus 
 
99 - 100 taktid: 
I-II-III-IV-I -II Diagonaali moodustamine kõnnisammul, käed puusas. 
III  Oma kohal peatub ja teeb poolküki 
IV Püsti. Tüdruk jääb poisi vasakule käele 
 
Nurkade mäng (31 takti) 
 
100 - 102 taktid:  



Tüdrukute liikumine vasaku jalaga, käed seelikus, horisontaalselt ette: 

10 pikka jooksusammu  

3. takti III kniks koos peanoogutusega veerand pööret vastu päeva 

IV pööre liikumissuunda 

 

Poiste liikumine alustades parema jalaga, käed puusas, vertikaalselt paremale küljele :  

Sääretõstega 10 pikka jooksusammu 

3. takti III o hüppega madalasse harki veerand pööret päripäeva  

IV hüppega kokku liikumissuunda 

 

103 - 105 taktid: 
Kordub taktide 100 - 102 liikumine, kuid poistel horisontaalselt taga ja tüdrukutel 

vertikaalselt vasakul küljel.  

 

106 - 111 taktid: 
Ühe paari kaupa diagonaalselt ette liikudes, paarilised ühendavad vasakud käed, tüdruk 

pöörab vastupäeva käe all poisi paremale käele. Käed puusas liigutakse diagonaalil edasi 

kõrghüpaksammuga. Ühes taktis läheb kaks paari I ja III osal. 

 
112 - 113 taktid: 
Ringvõttega hakatakse paarilisega ringis kõndides päripäeva liikuma enda refrääni joonisesse, 
jõudes 172 takti lõpuks kükki  joonisesse. 
 

114- 128 taktid: kordub refrään  
 

129 takt: 
Jooksevad platsi keskele kokku tihedaks pundiks: 

Hiired kõditasid naba,  
 

130 takt: 
Ringi keskelt tõstetakse õhku "pätti tehes" kõige kergem tüdruk üles ja teised näitavad 

näpuga: 

sina oled mängust vaba!  
 

Kullimäng (24 takti) 
 

130-... taktid 
Hiired kõditasid naba... (ülejäänud korrad) Jooksevad mööda platsi laiali, kulli mängides. 

See keda üles tõsteti on kull.  

 

Paarid jooksevad ükshaavalt väljakult ära (iga 3- 4 takti tagant), lõpuks ei jää kedagi platsile 
 


