
PIMEYS 

32 iskua, 4 seinää, 4 kertaa restart                           Marraskuu 2022 

Musiikki: Pimeys by Olli Halonen 

Askeleet: Ritva Ojala     Intro: 16 iskua, aloitus sanalla …LAATU.  Tanssi kiertää vastapäivään. 

3 kertaa STEP CHANGE & RESTART: Restart nro 1 seinällä 3 (klo 3), nro 2 seinällä 6 (klo 6) ja nro 3 
seinällä 9 (klo 9). Tanssitaan 13 iskua, sitten step change; kosketus oikealla jalalla vasemman 
vieressä (askel nro 14) ja restart. 

RESTART nro 4 seinällä 13, tanssitaan 24 iskua ja restart klo 9. 

32, 32, 14+restart, 32, 32, 14+restart, 32, 32, 14+restart, 32, 32, 32, 24+restart, 32, 32, tanssin 
viimeisellä seinällä tanssitaan 12 iskua ja lopuksi astutaan vasen eteen, tanssi päättyy klo 12 

ROCK STEP, COASTER STEP, STEP ¼ PIVOT R, CROSS SHUFFLE  
1-2    Astu oikealla jalalla eteen (1), palauta paino vasemmalle jalalle (2) 
3&4  Askel oikealla jalalla taakse (3), vasen viereen (&), oikealla eteen (4) 
5-6    Astu vasemmalla eteen(5), käänny  ¼ oikealle siirtäen paino oikealle jalalle (6)( klo 3), 
7&8  Askel vasemmalla oikean yli ristiin (7), oikea viereen (&), astu vasemmalla oikean yli ristiin (8) 
 
HINGE TURN ½ L, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK, SAILOR STEP ¼ L 
1-2   Astu oikealla jalalla taakse ja käänny samalla ¼ vasemmalle (1) (klo 12), astu vasen sivulle ja 
käänny samalla ¼ vasemmalle (2) (klo 9) 
3&4  Astu oikealla vasemman yli ristiin (3), astu vasen viereen (&), astu oikealla vasemman yli 
ristiin (4) 
5-6   Astu vasemmalla vasemmalle sivulle (5), * palauta paino oikealle jalalle (6) 
7&8  Astu vasemmalla oikean taakse ristiin (7), astu oikea viereen ja käänny  samalla ¼ vasemmalle 
(&) (klo 6), astu vasen eteen (8)                  *step change+restart  nro 1 klo 3, nro 2 klo 6, nro 3 klo 9 
 
STEP POINT, STEP POINT, JAZZ BOX ¼ R 
1-2   Astu oikealla jalalla eteen (1), kosketa vasen kärki sivulla (2) 
3-4  Astu vasen eteen (3), kosketa oikea kärki sivulla (4) 
5-8  Astu oikealla jalalla vasemman yli ristiin  (5), astu vasen taakse (6), astu oikea sivulle kääntyen 
¼ oikealle (7), astu vasen eteen (8) (klo 9) * restart nro 4 klo 9 
 
SIDE BEHIND, SIDE SHUFFLE, CROSS ROCK, SIDE SHUFFLE 
1-2    Askel oikealla sivulle (1), astu vasen oikean taakse ristiin(2) 
3&4   Astu oikea sivulle (3), astu vasen viereen (&), astu oikea sivulle (4) 
5-6    Askel vasemmalla oikean yli ristiin (5), palauta paino oikealle (6) 
7&8  Askel vasemmalla sivulle (7), askel oikealla viereen (&), askel vasemmalla sivulle (8) 
 


