
 
Pousette  
Pousette er måde for to par at bytte plads. Der findes 
forskellige figurer, der har det samme navn. Nedenfor 
finder du en beskrivelse af Pousette-figuren fra “Flowers 
of Edinburgh”. 


• Figuren består af 8 hopsa-trin

• De to par bytter plads i løbet af figuren

• Øverste par bevæger sig nedad langs herrerækken, 

mens nederste par bevæger sid opad langs 
damerækken


• Parrene starter med tohåndsfatning  og front mod egen 
danser

1. trin

I dette tilfælde er det 1. par og 3. par, der skal bytte plads.
1. par er opførende og på vej nedad.  
 
På første hopsatrin trækker 1. herre sin dame et skridt i 
retningen af herre-rækken, mens 2. herre skubber sin 
dame, så hun kommer til at stå på linje med damerækken. 
1 hopsatrin.  
 
Illustrationen til højre viser pladserne efter 1. trin. 

2. trin

De to par drejer en kvart omgang med solen. Det vil sige, 
at de to herrer står tættest på fronten, som de har ryggen 
til.


1 hopsatrin.
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4. trin

De to par drejer en kvart omgang med solen. 1 hopsatrin. 


Det vil sige, at de to herrer har ryggen mod damerækken, 
mens damerne har ryggen mod herrerækken.  
 

5. trin

3. herre skubber nu sin dame lidt baglæns, så de kommer 
til at stå mellem de to rækker. 1. herre trækker samtidig sin 
dame lidt frem, så de også står mellem de to rækker. 1 
hopsatrin. 
 
Med andre ord har de to par nu byttet plads, men 
danserne står i den forkerte række.  

3. trin

3. herre trækker sin dame et skridt mod fronten, mens 1. 
herre skubber sin dame et skridt væk fra front. 1 hopsatrin. 
 
3. par stod tidligere nederst, nu er de tættest på fronten.  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7. trin

De 2 par slipper tohåndsfatningen og de 4 dansere danser 
1 hopsatrin baglæns, så herrerne står i herrerrækken og 
damerne i damerækken.

8. trin

De 4 dansere tager nu et hopsaballancetrin ude på deres 
nye plads i rækken.

6. trin

De 2 par danser en halv omgang rundt på stedet på 1 
hopsatrin (drejningen sker med solen). Nu står herrerne  
tættest på herrerækken og damerne tættest på 
damerækken. 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