
ÄLÄ KYSY MIKS      1(2) 

48 iskua, 3 seinää, 1 tag, 1 restart.  Tanssi on kahden seinän tanssi paitsi viimeinen kuudes seinä 
aloitetaan klo 9 suuntaan. Intro 16 iskua 

Musiikki: Älä kysy miks   Katri Ylander 

Askeleet: Ritva Ojala 

TAG    2. seinän loppuun (klo 12) 8 iskua. Rock step oikealla eteen (1), paino takaisin vasemmalle 
(2), shuffle taakse o-v-o (3&4), rock step vasemmalla taakse (5), paino takaisin oikealle (6), shuffle 
eteen v-o-v (7&8) 

RESTART   seinällä 5 (klo 9) 32 iskun jälkeen.  Kuudes seinä aloitetaan siis klo 9 ja tanssitaan 
kokonaan, tanssi päättyy tämän seinän jälkeen. Viimeinen coaster step tanssitaan ¼ kääntyvänä 
vasemmalle, että saadaan tanssi päättymään klo 12. 

SIDE ROCK, LOCK STEP FRW, SIDE ROCK, LOCK STEP FRW 
1-2    Astu oikealla jalalla oikealle sivulle (1), palauta paino vasemmalle jalalle (2) 
3&4  Askel oikealla eteen (3), vasen lukkoon oikean taakse (&), oikealla eteen (4) 
5-6    Astu vasemmalla jalalla vasemmalle sivulle (5), palauta paino oikealle jalalle (6) 
7&8  Askel vasemmalla eteen (7), oikea lukkoon vasemman taakse (&), vasemmalla eteen (8) 
 
ROCK FRW, SHUFFLE TURN ½ R, SUFFLE TURN ½ R, ROCK BACK 
1-2   Astu oikealla jalalla eteen (1), palauta paino vasemmalle jalalle (2) 
3&4  Astu oikealla ¼ oikealle sivulle (klo 3)(3), astu vasemmalla viereen(&), astu oikealla ¼ oikealle 
eteen (klo 6) (4) 
5&6  Astu vasemmalla  ¼  vasemmalle sivulle kääntyen O (klo 9) (5), astu oikealla viereen (&), astu 
vasemmalla  taakse kääntyen ¼  O (klo 12) 
7-8  Astu oikealla taakse (7), palauta paino vasemmalle (8) 
 
ROCK FRW, SHUFFLE BACK, COASTER STEP, STEP PIVOT ¼ L 
1-2   Astu oikealla jalalla eteen (1), palauta paino vasemmalle (2) 
3&4  Askel oikealla taakse (3), vasen viereen (&), oikea taakse (4) 
5&6  Astu vasen taakse (5), oikea viereen (&), vasen eteen (6) 
7-8  Astu oikea eteen (7), käänny ¼ vasemmalle ja siirrä paino vasemmalle jalalle (8)(klo 9) 
 
CROSS, SIDE, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE 
1-2    Astu oikealla vasemman yli ristiin(1), astu vasen vasemmalle (2) (klo 9) 
3&4   Astu oikealla vasemman yli ristiin (3), vasen viereen (&), oikea vasemman yli ristiin (4)  
5-6    Askel vasemmalla sivulle (5), palauta paino oikealle (6)  
7&8  Askel vasemmalla oikean yli ristiin (7), askel oikealla viereen (&), askel vasemmalla oikean yli 
ristiin (8)           *restart seinällä 5 (klo 9) 
 



 
       2(2) 
SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK, ¼ TURN SAILOR L    
1-2   Astu oikea sivulle (1), palauta paino vasemmalle (2)  (klo 9) 
3&4 Astu oikea vasemman taakse (3), vasen sivulle (&), oikea vasemman yli ristiin (4) 
5-6  Astu vasen sivulle (5), palauta paino oikealle (6) 
7&8 Astu vasen taakse ja käänny ¼ vasemmalle (7), astu oikea viereen (&), astu vasen eteen (8) 
(klo 6) 
 
SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK, COASTER STEP 
1-2 Astu oikea sivulle (1), palauta paino vasemmalle (2) (klo 6) 
3&4 Astu oikea vasemman taakse (3), vasen sivulle (&), oikea vasemman yli ristiin (4) 
5-6  Astu vasen sivulle (5), palauta paino oikealle (6) 
7&8 Astu vasen taakse (7), astu oikea viereen (&), astu vasen eteen (8) (klo 6) 
 


