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F'ork laring:

Opstilling: Parvis på ? rækker. Alle ulige par i rækken til veilstro, oe
alle lige par i rækken til hojre. set fra tronren. 1. og 2.
par nærnrest lionten.

'l'rin: Chassi-. gang- og valsctrin-

1. og 2. par rnod hinandc.n, I chassi og 2 gangtrin og det samme
baglæns.

Modstående dame/herue svingrrs I hel omgang rundt med højte hånd
r:g derel'ter venstrc hånd til egen og 1/2 omgang rundt på egen plads.
I:Ieme og dame hal byttet plads. 3 cl'rassdtrin eig 2 gangtrin.
1. herre og 2. danre, santtidig 2. hrrre og L dame, tager hinanden i
hånden og danser ned gennem rækken,3 chassi og 2 gangtrin.
Samtidig danser 3. og 4. par, som står ude på rækken, 4 langsomrne
sidegangtrin op på l. og 2. pars plads.
De opførende vender og, giver den andcn hånd og danser op igen, 3

clrassd og 2 gangtrin.
2 nrol]er - en i hver række - L og 3" par, snmtidig 2. og 4. par, Iaver
hojrehåndsmoller, 3 chassd og 2 gangtrin.
I)erefter venstrehåndsmoller. 3 chassd og 2 gangtrin.
.l . par og 2. par (der står irnelleu:r 3^ og 4. par), tager alrnindelig la-t-
ning og dar:rser I omgang modsols rundt om hinanden og slurter
nedenfor 3. og 4, par på deres oprindelige pladser - l. par på 3. pars
plads og 2. par på 4. pars plads- 8 valsetrin.
3. og 4. par danser I omgang modsols ruudt om hinanden og slutter
på deres nve pladser. I valsetrin.

Nirr dar:sen starter fo.rfra, tlanser tlc opt'ørende med nye par.
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l'dr/Ailcri ko»tmentar: ltuu horyr 4 p$ samnefl. Nortilsll startcr knn l. og L par opførhtgen; »rcn er der
øanga pt»' i r*klen, k*n 5" og 6. pur og.tii stark opJiu.ing - osv.
i'ltsik:katt hlet' ncdsArø*tl sou "Li-nllmnung" og er .[ra nodebog af lteder Nielsen, Tarpen v. Hilillebek I t.l !
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D! ovcrstq l)cr åruJr et Chsse lilnl og
tilhigc.
Deo iicntntcdc Damc s!ingcs hcill ,undl 0tcd
,rilirc }{ix0d, oe rgcn l)nnre dorpaa halvt
rrldl otcd renslrc.
listslg Cilyillicr n(d mcd nnilrl Daorc og
aodcil Ca\ilict rncd lo6rc Dmc.
Op igjrr.

N'loulinct pna hver sidc mcd hoirc H&nd
usd del Pu sorr srod ved Siden uf de
Opforcndr do de bsglndrc Dturdsm.
f ilbagc med r{nstrc llelrd.
Dc Opfortrdc l>rrro hrlv lbur Vrts.
N! det figucrends Pat dct sanrmc.
Saalcdes mcd olle Parme pur hver §ide.
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