NAUHAPOLKKA

(tahtinumerot eivät vastaa Riemua!-version tahteja)
Asko Pulkkisen Suomalaisia Kansantanhuja -kirjan ohjeen pohjalta
sommitellut Petri Hoppu
ALKUSOITTO
(1–4)
Yläotteessa hytkytellään paikallaan.
1. VUORO: POLKKAJUOKSU
A 1–4, 1-4

Yläotteessa 8 polkkaa piirin kehällä vastapäivään. Lopuksi tyttö kääntyy
oikean käden alta poikaa päin.

B 5–8, 5-8

Kättely polkalla 3. luo, jossa käännös peukalo-otteessa ja kättely
samoin takaisin. Oman parin kanssa ei kuitenkaan pyörähdetä vaan
ohitetaan tämä vasemmalta yhdellä polkalla (pojan kädet ristissä
rinnalla, tytön vyötäröllä), minkä jälkeen poika kääntyy oikeaan
tyttönsä perään ja tyttö jatkaa suoraan piirin kehällä yhdellä polkalla.

2. VUORO: PUJOTTELU
A 1–4, 1-4

Tyttö lähtee polkalla eteenpäin vastapäivään kädet vyötäröllä. Poika
kädet ristissä rinnalla kiertää tytön vasemmalta puolelta ohi ja menee
hänen edestään hänen oikealle puolelleen. Tyttö jatkaa eteenpäin ja
poika siirtyy tytön editse tämän vasemmalle puolelle, taas oikealle
puolelle ja vasemmalle puolelle.

B 5–8

Pareittain kädet käsissä pyöritään 8 kävelyaskeleella myötäpäivään
siirtyen poikittaiseen vastakkaisriviin.

B 5–8

Tytöt asettuvat selin poikiensa eteen. Jokainen ottaa nauhansa esiin
ja antaen parilleen toisen pään pitää itse kiinni toisesta. Tytöt panevat
kätensä vyötärölle ja pojat pitävät nauhoista melkein suorin käsin,
ikään kuin ohjaksista.

3. VUORO: AJO
A 1–4, 1-4

4 polkalla eteen- ja 2:lla taaksepäin. Heti uudestaan vastakkain 2
polkalla, jolloin eturivin tytöt pujahtavat vastakkaisparin nauhojen
ali kaikkien tyttöjen kääntyessä poikiinsa päin muuttaen nauhoja
käsissään, jolloin muodostuu kahden parin risti.

B 5–8, 5-8

Risti liikkuu 4 polkkaa myötäpäivään ja 4 vastapäivään.

C 1–4, 1-4

Eturivin tytöt tulevat nauhojen alta pois ja takarivin tytöt menevät
puolestaan niiden ali, jolloin risti muodostuu uudelleen, ja liikutaan
uudestaan myötä- ja vastapäivään kuten edellä.
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D 5–8

Tytöt tulevat pois nauhojen alta ja kukin pari pyörii nauhat käsissä 8
kävelyaskeleella myötäpäivään ison piirin kehälle, jossa poika asettuu
lopulta vasemmalle polvelleen.

D 5–8

Pojat ottavat molemmat nauhat oikeaan, tytöt vasempaan käteensä,
ja tytöt kiertävät poikansa 6 kävelyaskeleella poikansa kerran ympäri.
Lopuksi pojat nousevat ylös, kääntyvät sisäpiirissä vastapäivään ja
ottavat edessä olevan pojan vasemmasta olkapäästä kiinni omalla
vasemmalla kädellään. Nauhojen päät ovat oikeassa kädessä tytön
pitäessä niitä vasemmassa kädessään ulkopiirissä, vapaa käsi
vyötäröllä. Kaikki ovat kääntyneinä vastapäivään.

4. VUORO: TÄHTI
1–4, 1-4

Tähti liikkuu 6 polkalla vastapäivään, lopuksi käännös pareittain
vastapäivään 2 polkalla siten, että tytöt tulevat sisälle ja tarttuvat
oikealla kädellä edessä olevan tytön oikeasta olkapäästä.

5–8, 5-8

Tähti liikkuu 4 polkalla myötäpäivään. Tytöt irrottavat otteen edellä
olevan olkapäästä ja kuvio vedetään pitkittäisiksi vastakkaisriveiksi 4
polkalla.

LOPPUSOITTO
Vapaasti jammaillen nauhan kanssa käännytään vastakkaisriveiksi
sitoen nauhat samalla käsivarren ympärille tms.
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