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JULRENEN 

 

 
Danstyp  

Schottis 

Ursprungsland 
 

Sverige 

Musik 
 

Rudolf med röda mulen, Shanes 

Koreografi 
 

Lars-Åke Larsson,  vtommarp@hotmail.com , Dec 07 

Fattningar 

 

Enkel midjefattning, enkel handfattning, dubbel 

handfattning, snoafattning, (all omdansning sker 

med snoafattning) 

Steg 
 

Fotombytessteg, tressteg, snoasteg 

Utgångsställning 

 
Parvis i öppen ring med enkel midjefattning 

  

Tur 1 

  

Två fotombytessteg och fyra snoasteg  i dansriktningen (vanlig schottis). 

Ett  fotombytessteg från varandra (kav inåt ringens mitt och dam utåt) och ett mot varandra, fyra 

snoasteg runt medsols. 

Dubbel handfattning: ett fotombytessteg med sidan i dansriktningen, släpp bakre händer och rulla 

rygg om rygg på det nästa fotombytessteg, fyra snoasteg runt medsols. 

Ett snabbt tresteg i en parisersväng (kav motsols och dam medsols) och ett fotombytessteg 

tillsammans i dansriktningen samt fyra snoasteg runt medsols. 

Tur 2 
  
Två fotombytessteg runt medsols och två fotombytessteg runt motsols, åtta snoasteg runt medsols. 

  

Tur 3   Två vanliga schottisrundor 

Mellanspel 
  
Två gångsteg i dansriktningen med enkel handfattning. 

  

Tur 4 

Bytestur 

  

Kav: Två fotombytesssteg medsols- det första snett utåt till ytterring- möter dam nr två- på det 
andra vidare snett inåt till dam nr tre. 

Dam: Två fotombytessteg mot dansriktningen- det första snett inåt till innerring- möter kav nr 

två- på det andra snett utåt till kav nr tre. 

Alternativt kan man dansa en vanlig högerhandskedja till nr tre! (räkna egen som nr ett)  

Fyra snoasteg runt medsols.  

Kav: Två fotombytessteg (vänd inåt) mot dansriktningen i innerring bak till dam nr tre (samma 

dam du hade innan).  

Dam  Två fotombytessteg i dansriktningen i ytterring till kav nr tre (samma kav du hade innan).  

Koppla höger armkrok och gå fyra steg ett halvt varv runt medsols.  

  

  

  

Upprepa tur 4 

Upprepa tur 2 

Upprepa tur 3 

  

Avslutning 
  

Två fotombytessteg och åtta snoasteg runt medsols samt en parisersväng på fyra steg (kav motsols 

och dam medsols). 

  

    Turordning: 1-2-3-MS-4-4-2-3-Avslutning 

      

    Dansen visades första gången på Döderhultsviksgillets julfest 9/12 2007 
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