
HambO i Smyge - hambovariant för 6 - ? par- koncentrerad beskrivning.

lrepris:8takter

1.a reprisen Kavaljererna dansar in på kolonn med dalsteg.

2.a reprisen Kav vänder med dalsteg - par med udda nr. motsols och jämna nr medsols och
backar till 2 motstående linier.

3.e reprisen Damerna dansar in med valsstes melian kav.

4.e reprisen Dam 1 dansar runt kav 2,Dam2 runtkav 1 o.s.v. och fortsätter i en 8 runt egen kav
till utsidan, Kav följer i vändningen så paren står vanda mot varandra

5.e reprisen Kav. bugar pä \.atakten - dam niger på 2.atalc.en - parvis enkel handfattning
1 tre-steg - hamboomdansning.

6.e reprisen Stor parisersväng - vaissteg (3 takter) - hamboomdansning.

7.e reprisen Enkel handfattning - kav. ner på knä. Damer i slinger medsols till mellan 4.e - 5.e

Ir
8.e reprisen Damer viinda inåt mitten - kav. i slinger motsols till 5.e dam (möts med kav på

insidan av ringen).

9.e reprisen Stigvals

l0.e reprisen Byte - Kav med fortsatt stigvals vänder helt om till ny dam framåt i dansriktn.
Fortsatt stigvals.

I 1.e reprisen Enkel handfattnin g,2 takter framåt i ringen - dam runt sin kav motsols till
irurening bildar hö gerhandsstj ärna.

2 takter - damerna medsols till ny kav. - släpper stjärnan - tar vä-vä-handsfattnins

med kav. parvis runt motsols 1 varv till ny högerhandsstjäma. - Upprepa 2 gg -
avslutas med att dam iir på utsidan - bvt hand.

l2.e reprisen Enkel handfattning - 4 ggr öppen vals - polskeomdans (som i Snurrebocken)

13.e reprisen 2 ggr öpen vals - Kav. fram till nästa dam - (dam gör en snurr medsols till
bakomvarande kav), polskeomdans upprepas.

14.e reprisen Enkel handfattning - 4 valssteg framåt - kav runt sin darn medsols (dam u. ann) till
stor ring. Stor ring 4 takter medsols.

1 5.e reprisen Ringen delas i 2 delar (kav. 2 och 5 bryter vid 6-parsuppställning).
Ringarna ordnas sida vid sida. Högra ringen parvis viindning motsols till stjärna -
kav irurerst. Vänstra ringen parvis (grannar) vändning medsols till stjärna - kav.

innerst.

l6.e reprisen Stjärnan bryts till 2 linjer med kav. i främre linjen. Kav 2 och 4 bildar mittenpar.
Kav. gör bågar och damerna dansar igenom - damerna tar hand i hand - kav. 1

valssteg framåt.


