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    Mosippan 
 
 Musik  Mosippan med Arnsteins orkester. 
 Koreografi Anders Petersson Molkom   
 Danstyp  Vals 
 Steg   Valssteg 
 
 Tur 1.  Parvis vända framåt ytterhänder (framhänder). 
 16 takter. Damen under kav. arm medsols 2 varv på 4 valssteg. 
   kav följer efter på 4 valssteg, omdans medsols 2 varv 
   på 4 valssteg. 
   Kav. under damens arm motsols 2 varv på 4 valssteg 
   damen följer efter på 4 valssteg, omdans medsols 
   2 varv på 4 valssteg. Damen stannar med ryggen i  
   dansriktningen kav. mittemot. 
 
 Tur 2.  Dam höger, kav. vänster hand. Dam och kav. byter 
 16 takter. plats på 2 valssteg, damen snurrar ett halvt varv 
   medsols innanför och under kav. arm.  
   Damen dansar 2 valssteg på stället samtidigt som 
   kav. på 2 valssteg svänger drygt ett halvt varv med- 
   sols och lägger sin vänstra hand och damens högra 
   hand på sin vänstra axel och lägger sin högerhand 
   på damens rygg. Paret står nu med höger axel mot 
   höger axel och kav. med vänster axel i dansriktn. 
   Paret dansar 2 valssteg runt på stället, 
   kav. 2 valssteg på stället samtidigt som damen 
   fortsätter runt kav. på 2 valssteg så att hon hamnar 
   i utgångsställningen. 
   Upprepas 1 gång. 
 
 Tur 3.  Höger i höger hand med egen (nr.1) låg fattning. 
   4 valssteg runt 1 varv byte kav. fram till nästa dam, 
   dam bak till nästa kav. (nr. 2). Vänster i vänster hand 
   låg fattning 4 valssteg runt . Byte till dam / kav. (nr. 3) 
   höger i höger hand låg fattning 4 valssteg runt, byte 
   till dam / kav (nr. 4) ett halvt varv runt låg fattning på 4 
   valssteg. 
   Höger hands kedja ( börja på nr. 3 ) hem till egen, 2  
   valssteg på varje möte. Hem till egen möter med låg 
   fattning ett halvt varv runt omdans med 8 valssteg. 
   Dansen dansas 2 gånger rakt igenom. Sista omdans- 
   ningen  i tur 3 avslutas med omdans med 6 valssteg 
   och damen under armen på 2 valssteg, istället för 8 valssteg.     


