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Fattningar Se futrinepr n€dån

Stog Schottisstca snoostog.
Utgångsstållnlng Prvis i öppen ring. Enkel midfief*ming

TUR 1 Vantig schoftis
2 ggr

Fattnlngar Enkel mi{icfutning, snoafrturing
Steg Såottiscteg,sno6sts&gångstog

tltgångsstållnlng Pervis i öppcer ring cntcl midjcfattrring

Tur Z Trkt 1-2

2öi 
Två rchottisstcg frtnåt i dmsriktningen.

Trkt3-4
Damcn går två schorisstcg baklänges i dansrildningcn modan kavaljcr går tyå
schotiestog vid sidån om damen.

Trtf 5{
Fyra snoostcg runt tillsammans

TrhT{
Två varrr (ptsersvdng) runt från vorandn pö fn stcg.

Tre handklappar efrer första parisersvängen

Fattningar Dubbcl handfathilrg; cmkcl handfuuring gammal velsffiring
Steg Schottisstog snoastcg

Utgångsstållnlng Parvis i öppen ring, dubbcl handfuhing mcd brcd armftring

Tur3 .  ^-r_^. ,^ 
-' - r 'l|kt l-3

z ggl Trc schottissteg fran&.
Dc bålcrc hållna rmarna (kovalJers höger, dams vllnsar) ftrcs i cn bågp upp&-
fram& i börjur på rndra sohottirstcget och bak& på frr*a och nedjc
sohotis*ega.

2 Tdil4-5
Dubbclt ridbyte med tvl schottisstcg.
Kavaljcn börjr på höger fot, gör fö'rcta sohottisstegct bakom damen samtidigt
rom han lsjer hög!,r hlnd och wido in drmen" mod ryggen mot sig i sin vänsha
arm.
Kavalicr sllpper vänsGr hand i bö{an på andna schotisstcga som han gör
tillbaka tamfrr damcn undcr de höjda armarna
Dsmen gör under tiden sina två sohottisrtcg framåg mycket korta

3 Tekt6
Ett schocissteg fram& n€d enkel handfttning

' 4 Trld 7-E
Fyra snoasteg rtrlt med ganmd valsfuing.



Fattnlngar Enkct midjeftfiuing, polskoftttning
Steg Schonisstcg snostcg

tltgångsstållning Prvis i @pcn ring med enkel mi{iofoning

TUr 4 Trkt r.f
, 

- 
^ __ Två schottissteg fumåt, omdamning mcd två långsamma smasteg löljt av fe

1 ggr snabba snoastcg.
Näromdansningcn [r awlutad sdr dansarna på fel sida

Trtt 5-8
Turpn uppr€pas varvid dansarna kommcr på rån sida Schottisstcgen bthjr i båda
&llcn mcd yttcrfitGrna

Fattningar Enkcl handfutning; sluten futring spocicllt bcskriven nodan
Steg Sc,hottissteg,snoastcg

Utgångsställnlng Prrvis i öppcn ring cnkcl hand&ltning

- Trkt 1-3
I ur 5 Enkol hrndffiring tno schotissteg i dansriktningen
lggr

Trkt 4
Byt plats på es schotisstcg i sidlod (lrmalJer & högerfranftr dan" fun dt
vilwer bakom kovalJer)

Tekt 5
Byt plats tillbale på cfi schottisstog i sidlcd (luvaljer & vttnsar babn dam funt
åt Werfranför knalJer)

Tr,kto..7
Två schottissteg i danuikfningon

Trlf &9
Upp'npa talrt 4-s (pldsbtneQ

Trlil l0
Ett schofiissteg i dansriktningcn

Trh 11-16
Sluten frnning båda mcd rdnstcr hsnd bskom cgcn rygg (le@tug"),
omdonsning modsols, tolv snoosteg (ss v*t)
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