
 
 

 
”En rose så vacker”. Jessheims Trekkspillsklubb. 

 
 Vi håller i varandra så mycket som möjligt och med sköna fattningar! 
 När Ni dansar den i grupp så bestämmer gruppen, men helst inga lediga händer i sida 
 och heller inga händer på ryggen utan helst hängande armar. 
 
Tur 1 2 Gångsteg vid sidan av varandra 
 1 Fotombyte, Kav byter framför Dam och Kav får rygg i DR. 
 2 Gångsteg framåt för Dam och bakåt för Kav 
 3 Springsteg ff bakåt för Kav släpper ut Damen till höger på tangovis (med bibehållen fattn) 
 (snett front mot front…alltså inte öppet i DR) 
 
 2 Gångsteg bakåt för Kav framåt för Dam och ff utanför till höger 
 1 Fotombyte byter tillbaka och Dam in framför Kav, Dam vänder upp så hon får rygg i DR 
 2 Gångsteg ”på fel fotbörjan” bakåt för Dam 
 3 Springsteg öppet i DR, bakåt för Dam på tangovis ut till höger om Kav 
 (snett front mot front…alltså inte öppet i DR) 
 
 Upprepa Tur 1 en gång. 
 
Tur 2 1 Fotombyte runt medsols 
 3 små steg i Uppsamling där vi går ihop ganska tätt och får ytterfot ledig igen. 
 1 Fotombyte runt medsols 
 3 små steg i Uppsamling där vi går ihop ganska tätt och får ytterfot ledig igen. 
 2 Fotombyte runt medsols 
 2 vanliga snoa runt medsols 
 4 Snabba Snoa runt medsols. 
 
Tur 1 1 gång 
 
Tur 3 (Lite markerade fotombyten-trampa ut alla tre små stegen väl) 

4 ryckiga fotombyten runt medsols (med lite paus på sista delen av takten)  
 2 Snoa runt medsols 
 2 ryckiga fotombyten runt medsols (med lite paus på sista delen av takten) 
 2 Snoa runt medsols 
  
 
Tur 1 2 ggr 
Tur 2 1 gång 
Tur 1 1 gång 
Tur 3 1 gång  
Tur 1 2 ggr 
Tur 2 1 gång 
Tur 1 1 gång 
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