
 

 

MIN GITARR 
 

 
Ursprungsland  Sverige 

Musik  Min gitarr; CD: Sven Ingvars Collection, låtlängd 2.38 

Koreografi  Karin och Sven Andersson, Helsingborg 

Fattningar  Korsfattning framför, omvänd varsovienne-fattning, armkroksfattningar, 

  hambofattning och enkel handfattning 

Steg  Schottissteg, gångsteg, polkasteg, snoaomdansningssteg   

Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen med korsfattning 

  (högerhänder överst).     

  
 

Tur 1         a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 b)                                                      

Dansen börjar med två schottissteg i dansriktningen, varefter händerna lyfts och 

damen passerar under högerarmarna till innerring med två gångsteg (ändring till 

omvänd varsovienne-fattning). På sin nya position tar hon två gångsteg i 

dansriktningen. Kavaljeren följer med två gångsteg på stället och sedan två gångsteg i 

dansriktningen.   

Med vänsterhänderna vilande på damens vänstra axel tas två schottissteg framåt, 

sedan lyfts armarna och med fyra steg svänger damen 3/4 varv medsols framför 

kavaljeren, till ytterring (med bibehållen handfattning). Kavaljeren vrider samtidigt 

1/4 varv så att han får ryggen riktad mot ringens mitt. 

Paret tar två sidledes schottissteg, i och emot dansriktningen; sedan släpps fattningen 

och båda tar var sin parisersväng med fyra gångsteg (kav. motsols och dam medsols). 

 

- Tur 1 dansas en gång till - 

Tur 2         a)     

               

 

                 b)                          

Efter parisersvängen greppar paret höger/höger armkrok och dansar två varv medsols 

med två schottissteg och fyra gångsteg. Fattningen ändras till vänster/vänster armkrok 

och paret dansar två varv motsols med två schottissteg och fyra gångsteg.  

Fattningen ändras till hambofattning och man dansar medsols med två polkasteg och 

fyra snoasteg, i dubbla sekvenser. 

Tur 3 

(bytestur) 

Med enkel handfattning tar dansarna två lätt svängande schottissteg i dansriktningen. 

Sedan släpper man och går var sin parisersväng med fyra gångsteg (kavaljer motsols 

till bakomvarande dam, och dam medsols till framförvarande kavaljer).  

Tur 4 Hela Tur 1 upprepas (dvs. man dansar den två gånger). 

Tur 5                                           Tur 2 upprepas. 

Tur 6 Tur 3 upprepas. 

Tur 7 Tur 1 upprepas (nu dansas den bara en gång) 

Tur 8 Tur 2 upprepas 

Tur 9 Tur 3 upprepas 

Anmärkning: Turmönstret blir alltså 1123 1123 123 


