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FIFA 14:n skill movesit (XBOX) 

Selvennykseksi aloittelijoille: FIFA 14:ssa ei tarvitse käyttää LT:tä skillejä tehdessä kuin 

muutamassa poikkeustapauksessa, jotka on mainittu tässä oppaassa. Älä juokse sprinttinäppäin 

(RT) pohjassa tehdessäsi skill moveseja. LT ja RT ovat vasen ja oikea ”liipaisinnäppäin”, LB ja RB 

ovat etummaiset yläpainikkeet, LS ja RS ovat vasen ja oikea tatti. Ennen kuin alat opettelemaan 

temppuja, kannattaa tarkistaa pelaamasi joukkueen pelaajien Skill moves –tähdet, jotta tiedät 

mitä temppuja maksimissaan kullakin pelaajalla voi tehdä. Temppuja voit harjoitella Practise 

arenassa (paina siellä back, practise match ja harjoitellessa kannattaa laittaa vastustajalle pelkkä 

GK). Jos tuntuu hankalalta opetella temput suoraan joka suuntaan, kannattaa aluksi opetella 

temput miten ne tehdään pelaajan hyökätessä pelitilanteessa oikealle / vasemmalle päin. 

Selvennykseksi olen maininnut temppujen kohdalla ensin miten ne tehdään suuntaan minne olet 

menossa (normaali fontti) ja sitten, miten ne tehdään O/V mentäessä (lihavoitu) (paitsi helpoissa 

tempuissa, kuten esim. Flick up). Kun temput alkavat olla hallussa, opettele ne kaikkiin suuntiin.  

Kaikilla pelaajilla (FUT:ssa. Head to headissa joihinkin näistä tarvitsee Flair-traitin) 

Pysähtyminen Vapauta juoksunäppäin ja paina RT. Jos haluat pysähtyä ja kääntyä 

samalla hyökkäyssuuntaan, vapauta juoksunäppäin ja paina LB. 

Face up dribbling Paina LT ja RT pohjaan juostessasi. 

Flick the ball forward  Juostessasi sprinttinäppäin (RT) painettuna, napauta RS suuntaan minne 

haluat tökkäistä pallon, kaksoisnapautuksella saat tökättyä pidemmälle. Tämä 

ei ole varsinainen skill move, mutta on hyödyllinen. 

Dummy Paina RB pohjaan vastaanottaessasi syöttöä. 

Fake shot Liu’uta peukalolla X:ltä (tai B:ltä) A:lle ja LS suuntaan, mihin haluat 

tehdä tempun. 

Dummy fake shot Paina LT pohjaan ja liu’uta peukalolla X:ltä (tai B:ltä) A:lle 

(PYSÄHDYKSISSÄ). 

Fake shot stop Vapauta LS + liu’uta peukalolla X:ltä (tai B:ltä) A:lle. 

Fancy shot Pidä LT pohjassa ja paina B. 

Fancy pass Pidä RB pohjassa ja paina A. 

Rabona Pidä LT pohjassa ja paina X. 

Foot feint Näpäytä tai pidä pohjassa LB (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Ball lift Paina LT pohjaan, LS menosuuntaan ja paina X:ää. 

Ball flick Pallon ollessa ilmassa napauta RS haluamaasi suuntaan. 
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Ball roll Pidä RS painettuna oikealle tai vasemmalle sivulle, eli yleensä 

pelitilanteessa O/V mentäessä joko ylös tai alas. 

Body feint Napauta RS oikealle tai vasemmalle sivulle. O/V mentäessä joko ylös 

tai alas (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Drag back Paina RB pohjaan ja napauta LS taaksepäin (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Heel to heel variation Paina LT pohjaan, LS menosuuntaan ja liu’uta peukalolla X:ltä A:lle. 

Stepover Pyöräytä RS edestä oikealle sivulle tai edestä vasemmalle sivulle. 

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis       tai 

 ja vasemmalle mentäessä V>Y tai V>A.   

Reverse stepover Pyöräytä RS oikealta sivulta eteen tai vasemmalta sivulta eteen.  

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis                 tai  

 ja vasemmalle mentäessä Y>V tai A>V. 

 

 

Fake L Exit R/Fake R exit L Pyöräytä RS vasemmalta sivulta vastapäivään oikealle sivulle tai oikealta 

sivulta myötäpäivään vasemmalle sivulle. Pelitilanteessa oikealle 

mentäessä siis  tai      ja vasemmalle mentäessä päinvastoin 

eli alhaalta vastapäivään ylös / ylhäältä 

myötäpäivään alas. 

Flick up Napauta kolme kertaa RS menosuuntaan. 

Heel flick Napauta RS menosuuntaan ja taaksepäin. 

Roulette Pyöräytä RS takaapäin myötäpäivään oikealle sivulle tai takaapäin 

vastapäivään vasemmalle sivulle. Pelitilanteessa oikealle mentäessä 

siis   tai     ja vasemmalle mentäessä päinvastoin eli 

oikealta myötäpäivään ylös / oikealta 

vastapäivään alas. 

.  

 

Ball hop  Paina RS pohjaan (PYSÄHDYKSISSÄ). 
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Heel to heel flick Napauta RS menosuuntaan ja taaksepäin. 

Ball roll & cut L/R Pidä RS painettuna oikealle sivulle ja heti perään LS vasemmalle sivulle / 

RS vasemmalle sivulle, LS oikealle sivulle. Pelitilanteessa oikealle 

mentäessä siis RS alas ja LS ylös / RS ylös ja LS alas. Vasemmalle 

mentäessä päinvastoin. 

Ball roll into chop Pidä RS painettuna toiselle sivulle ja sitten napauta RS vastakkaiselle 

sivulle. 

Simple rainbow Napauta RS taaksepäin ja sen jälkeen kaksi kertaa menosuuntaan. 

Advanced rainbow Napauta RS taaksepäin, sen jälkeen pidä painettuna menosuuntaan 

jonkin aikaa ja sitten vielä nopea napautus menosuuntaan. 

Feint L exit R/Feint R exit LKatso Fake L exit R/fake R exit L 3 tähden tempuista. Tämä tehdään 

samalla tavalla. 

Heel chop Paina LT pohjaan, liu’uta peukalolla X:ltä (tai B:ltä) A:lle ja ohjaa LS 

sinne päin minne haluat tehdä tempun (yleensä ottaen jommalle 

kummalle sivulle). 

Scoop turn Liu’uta peukalolla X:ltä (tai B:ltä) A:lle ja ohjaa LS sinne päin minne 

haluat tehdä tempun (voi tehdä myös pysähdyksissä 180 asteen 

käännöksen). 

Stop and turn (Berba spin)Napauta RS menosuuntaan, vapauta se ja heti perään napauta RS sille 

sivulle jolle haluat kääntyä. 

Double touch spin left Napauta RS vasemmalle sivulle ja sitten LS kaakkoon. Pelitilanteessa 

oikealle mentäessä siis napauta RS ylös ja sen jälkeen LS       ja 

vasemmalle mentäessä napauta RS alas ja LS       (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Double touch spin right Napauta RS oikealle sivulle ja sitten LS lounaaseen. Pelitilanteessa 

oikealle mentäessä siis napauta RS alas ja sen jälkeen LS       ja 

vasemmalle mentäessä napauta RS ylös ja LS      (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Reverse dbl touch exit L Pyöräytä RS vasemmalta sivulta eteen ja sitten napauta LS luoteeseen. 

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis       ja LS        ja vasemmalle 

mentäessä      ja LS        (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Reverse dbl touch exit R Pyöräytä RS oikealta sivulta eteen ja sitten napauta LS koilliseen. 

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis     ja LS        ja vasemmalle 

mentäessä     ja LS        (PYSÄHDYKSISSÄ). 
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Reverse stepover front-L Pyöräytä RS vasemmalta sivulta eteen ja sitten napauta LS 

menosuuntaan. Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis 

 ja LS oikealle ja vasemmalle mentäessä  ja LS vasemmalle  

(PYSÄHDYKSISSÄ). 

Reverse stepover front-R Pyöräytä RS oikealta sivulta eteen ja sitten napauta LS menosuuntaan. 

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis  ja LS oikealle ja 

vasemmalle mentäessä ja LS vasemmalle (PYSÄHDYKSISSÄ). 

 

 

Elastico Katso Fake L exit R/fake R exit L 3 tähden tempuista. Elastico tehdään 

samalla lailla. 

Hocus pocus Pyöräytä RS takaapäin vasemmalle sivulle ja sitten takaisin takakautta 

oikealle sivulle. Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis  ja 

vasemmalle mentäessä  . 

Triple elastico Pyöräytä RS takaapäin oikealle sivulle ja sitten takaisin takakautta 

vasemmalle sivulle. Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis 

ja vasemmalle mentäessä .   

Ball roll & flick L/R Pidä RS painettuna jommallekummalle sivulle ja sitten napauta RS 

menosuuntaan. 

Sombrero flick Napauta RS kaksi kertaa menosuuntaan ja sitten taaksepäin 

(PYSÄHDYKSISSÄ). 

McGeady spin Katso Berba spin 4 tähden tempuista. Tehdään samalla tavalla. 

Ball roll fake L/R Pidä RS painettuna jonkin aikaa toiselle sivulle ja sen jälkeen napauta 

vastakkaiselle sivulle (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Rabona fake Paina LT pohjaan, liu’uta peukalolla X:ltä (tai B:ltä) A:lle ja napauta LS 

taaksepäin. 

Elastico chop Napauta RS taaksepäin, vapauta se ja heti perään napauta RS sille 

sivulle jolle haluat tehdä tempun. 
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Waka waka left Pyöräytä RS oikealta sivulta eteen ja napauta sen jälkeen LS vasemmalle 

sivulle. Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis  ja sen jälkeen LS      

, vasemmalle mentäessä ja sen jälkeen LS      (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Waka waka right Pyöräytä RS vasemmalta sivulta eteen ja napauta sen jälkeen LS oikealle 

sivulle. Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis     ja sen jälkeen LS       

, vasemmalle mentäessä   ja sen jälkeen LS      (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Quick ball rolls Pidä RS painettuna taaksepäin (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Fancy drag back Paina LT pohjaan, LS menosuuntaan ja liu’uta peukalolla X:ltä A:lle. 

Double touch exit left Pyöräytä RS edestä oikealle sivulle ja sitten napauta LS luoteeseen. 

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis   ja LS       ja vasemmalle 

mentäessä   ja LS        (PYSÄHDYKSISSÄ). 

Double touch exit right Pyöräytä RS edestä vasemmalle sivulle ja sitten napauta LS koilliseen. 

Pelitilanteessa oikealle mentäessä siis  ja LS      ja vasemmalle 

mentäessä ja LS        (PYSÄHDYKSISSÄ). 

 

Pomputtelutemput  

Pomputtelu aloitetaan painamalla LT pohjaan ja sen jälkeen rämpytetään RB:tä. Pomputellessa voi 

tehdä erilaisia temppuja, joihin on ohjeet alla. Tempuissa pitää olla siis LT pohjassa ja RB:n 

rämpytys, en mainitse erikseen sitä jokaisen tempun kohdalla. Pomputtelu onnistuu tietenkin vain 

pysähdyksissä. 

       

Juggling flick  up Napauta LS menosuuntaan. 

Juggling flick BW/L/R Napauta LS taaksepäin, vasemmalle tai oikealle sivulle. 

 

 

In air elastico Napauta RS ensin oikealle ja sitten vasemmalle sivulle / päinvastoin. 

  Pelitilanteessa siis O/V mentäessä alas ja sitten ylös tai Y>A. 

In air rainbow Napauta RS kerran taaksepäin ja sitten kerran menosuuntaan. 
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Around the world Pyöräytä RS takaapäin vastapäivään tai myötäpäivään 360 astetta 

ympäri. Jos haluat tehdä monta putkeen, pyöräytä taukoamatta monta 

kierrosta. 

Hop the world Paina LS pohjaan ja pyöräytä RS takaapäin vastapäivään 360 astetta 

ympäri. 

Reverse toe bounce Pidä RS painettuna jommallekummalle sivulle. Pelitilanteessa O/V 

mentäessä siis joko ylös tai alas. 

T. around the world Pyöräytä RS takaapäin myötäpäivään 360 astetta ympäri ja napauta RS 

menosuuntaan. 

L. around the world Pyöräytä RS takaapäin myötäpäivään 2 kierrosta ympäri. 

Chest flick Paina LS menosuuntaan, sen jälkeen LS pohjaan ja sitten RS kolme 

kertaa pohjaan. 

 


