
merne til venstre, herrerne til h/jre, set fra fronten). 1.

par længst borte fra fronten.
l'rr'n; Chass6, gangtrin, sidel/bstrin, polkatrin, totrin.
a) Man tager hinanden i hænderne rækkevis og danser

mod hinanden med 1 chass6 og 2 gangtrin (herren
begynder med venstre, damen med h6jre fod). De 2

gangtrin består i at sætte venstre (høire) fod frem og

trække hfl,jre (venstre) til.
Rækkerne danser fra hinanden med 1 chasse og 2

gangtrin, begyndende med modsat fod.
Gentages.

b) Man har fremdeles hverandre i hænderne rækkevis.
FØrste pars dame trækker med 16 sidelpbstrin hele
damerækhen eftcr sig bag orn og med ryggen til da-
meræ,kken, op mod fronten og tilbage til oprindelig
plads. FØrste herre trækker samtidig hemerækken ef-
ter sig på lignendc måde, og han og hans dame må
afpasse deres bevægelser, så de stadig er ud for hin-
anden og til sidst f6lges med front mod hinanden til
en plads forbi oprindelig plads, så samtlige par ryk-
ker en plads bort fra fronten.

/*Dame

/*llerre

Musik. Forklaring.

Opstilling: Almindelig rækkeopstilling med 6 par (da-

merne til venstre, herrerne til h/jre, set fra fronten). 1'

par længst borte fra fronten,

Trin: Chass6trin, gangtrin, sidel/bstrin, polkatrin og to-
trin.

a) Man tager hinanden i hæuderne rækkevis og danser
rnod hinanden med 1 chass6 og 2 gangtrin (herren be-
gynder med venstre, damen med h@jre fod). De 2

gangtrin består i at sætte venstre (høire) fod frem og

trække h/jre (venstre) fod til.

Ræhkerne danser fra hinanden mecl 1 cass6 og 2 gang-

trin, begyndende med modsat fod.

Gentages.

b) 1. dame l6ber over og anfprer herrerækken, idet hun
tager 2. herres h/jre hånrl i sin h/jre og altså har front
modsat herrerækhen.
Samtidig løber 1. herre over og anfprer datnerækhen,
idet han tager 2. dames venstre hånd i sin venstrc
(herre og dame hpjre forbi hinanden).
Rækkerne danser med 16 sidellbstrin bagom rnorl
fronten og tilbage til oprindelig plads, hvorefter op-
f@rende par vender sig med front mod hinanden, idtrl.

de bliver i den opfØrende række (herren hljre om'
damen venstre).

c) 1. par danser 6 polkatrin med almindelig fatniug olr
mellem rækkerne og derefter

4 totrin, og stiller ind oven for sidste par, altså næt'-
rnest fronten, darnen i damerækken, herren i herrc-
rækken.
2. tur er som ffirste, kun er det nu 2. pars tlarttc og
herre, som anf@rer rækkerne i afdeling b) og rllrtscr
sammen i afdeling c).
l)ansen cr forbi, når sidste par har lgrt al i ll'drtlirrtri
b) og c) ).
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c) Ir/rste par danser 6 polkatrin med almindelig fatning
op mellem rækkerne.
F/rste par danser 4 totrin og stiller ind ovenfor sidste
par, altså nærmest fronten, darnen i damerækken, her-
ren i herrerækken.2. tur er so'rrr 1., kun er det nu
andet pars dame og herrc, sorn anfprer rækkerne i
afdeling b) og danser sårnmen i afdeling c).
Dansen er forbi, når sidste par har f6rt an i afdelin-
gerne b) og c). _27 _


