
 
En snoa av Inger Pettersson och Janne Nygren, Råtödansarna, tel. 08-943502 
 
Musik: Brudens snoa med C-Laget 
Steg: Snoa, Gångsteg, Sidsteg, Polkasteg 
Fattningar: Enkel midjefattning, Sluten fattning, Enkel handfattning, Dubbel Handfattning. 
 
      Uppställning parvis i ring, med enkel midjefattning, vända i dansriktningen. 
                Killarna börjar med vänster och tjejerna med höger fot. 
 
Inledning:  16 gångsteg ifrån det att musiken börjar. 
 
TUR 1: Omdans med sluten fattning: 8 snoa (4 varv) medsols runt. 
 Enkel handfattning: Kille: 4 små gångsteg framåt i dansriktningen 

Tjej:  Snurrar 1 varv motsols runt under killens högra 
         arm på 4 steg. 

 Omdans med sluten fattning: 4 snoa (2 varv) medsols runt  + 
       Tjejen: 1 parisersväng  på 4 steg fram till nästa kille. 
 Omdans med sluten fattning: 4 snoa (2 varv) medsols runt med ny partner. 
 
TUR 2: Dubbel handfattning: 
 2 sidsteg i dansriktningen + byt plats motsols på 4 gångsteg. 
 2 sidsteg i dansriktningen (killen börjar med höger och tjejen med vänster fot) 
 Byt partner på 4 gångsteg, tjejen snett utåt i dansriktningen och 
       killen snett inåt mot dansriktningen. 
 Omdans med sluten fattning: 8 snoa (4 varv) medsols runt. 
 
TUR 3: Enkel handfattning:  

2 polkasteg ifrån och emot varandra i dansriktningen.  + 
Kille: 4 små steg i dansriktningen och hjälper tjejen. 

                   Tjej:  Snurrar 1 varv motsols under killens högra arm på 2 polkasteg. 
 Omdans med sluten fattning: 4 polkasteg (1 varv) motsols runt. 
 

 
TUR 4: Omdans med sluten fattning: 4 snoa (2 varv) medsols runt. 
 Enkel handfattning: Tjej snurrar 1 varv medsols på 4 steg under 

killens högra arm, samtidigt som killen räcker ut vänsterhanden och bildar 
”stjärna” med de övriga killarna. 
Enkel handfattning: Kille 8 gångsteg framåt i dansriktningen. 

              Tjej: Snurrar 4 varv på 8 steg under killens högra arm. 
 Omdans med sluten fattning: 4 snoa (2 varv) medsols runt. + 
 Parisersväng på 4 gångsteg: Kille: framåt i dansriktningen till näst tjej. 

       Tjej: Bakåt mot dansriktningen till nästa kille. 
 
Börja om från Tur 1: 1 gång 
 
Avslutning:   Omdans med sluten fattning: 
  8 snoa (4 varv) medsols runt + tjej under arm. TACK 
      
 


