A1 på svenska
Beau and Belle

Vänster dansare = Beau, höger dansare = Belle

Brace thru

Alla höger dra förbi
om du slutar som normalt par: courtesy turn
om du slutar som sashay par: U turn back

Cross Trail Thru

Pass thru, sen half sashay

Triple Trade

Center 6 trade

Triple Scoot

Alla som ser någon diagonalt gör scoot back
de andra gör circulate

Grand Follow Your Neighbor Alla som ser någon diagonalt gör extend och cast 3/4
de andra gör fold and roll
Quarter Thru (left)

Startar med höger(vänster) hand hinge med nästa
vänster(höger) hand trade

Wheel Thru (left)

Samma som lead right(left) men beaus(belle) passerar
med höger(vänster) axel

Turn and Deal

Vrid 1/4 mot center av line/wave, gå fram som
en half tag, sen vrid 1/4 åt samma håll som
första vridningen

Pass In

Först pass thru, sen vänd in mot centrum av squaren

Pass out

Först pass thru, sen vänd ut från centrum av squaren

Chain Reaction

Alla som ser någon gör pass thru
De som blir ends gör en hinge
Center ends promenerar en 1/4
Stjärnan som bildas vrider sig 1/4
De som blir ends gör en trade
De som möts gör cast off 3/4
De andra går fram och blir ends på waves

Mix

Centers cross run, ny centers trade

Lockit

Centers hinge, ends går framåt som i fan the top

Right (left) Roll to a Wave

Leaders höger (vänster) u turn back och
gå upp i en wave

Cast a Shadow

Ends ½ zoom, cast off ¾ och spread
center som tittar ut cloverleaf
center som tittar in extend, hinge, extend

6x2 Acey Deucey

Very centers trade, de andra 6 circulate

Clover and (anything)

Leaders cloverleaf, trailers gör det andra callet

Quarter In

Face din partner

Quarter out

Vänd ryggen till din partner

Cross Over Circulate

Ends circulate till center, centers circulate till end

Partner Tag

Face din partner, sen gör pass thru

Partner Hinge

Face din partner, gå upp till en right hand wave

Horseshoe Turn

Leads cloverleaf, de andra partner tag

Pass The Sea

Pass thru, vänd dig mot din partner partner
gå upp till en vänster wave

Split Square Thru (left)

Höger (vänster) dra förbi, 1/4 in,
vänster (höger) square thru 3

Step and Slide

Centers tar ett steg framåt, ends glider ihop

Transfer the Column

Leaders 2 dansare, cirkulerar 3 och vänder 1/4 in
Trailers 2 cirkulerar, cast off ¾ sen extend

Swap Around

Belles box circulate
Beaus flippar in till tom plats

Explode the Line

Centers ett steg fram, end glider ihop
alla 1/4 in och höger hand dra förbi

As couple concept

Varje par jobbar som en person

Ends Bend

Ends of the line do their part of bend the line

Square Chain Thru (left)

Höger (vänster) dra förbi, 1/4 in, gå upp till en vänster (höger)
våg, vänster (höger) swing thru, vänster (höger) turn thru

Scoot and Dodge

Dom som tittar in scoot back, de andra dodge

Double Star Thru

Alla star thru, sen alla “mirror” star thru (damerna höger,
herrarna vänster)

.. and cross

Namn eller trailer dansare diagonal pull by, använd utsida hand

Fractional tops

Från en Thar eller Wrong-Way Thar
alla Arm Turn 1/2, sen centers vrider stjärnan och utsides
går framåt rund i cirkel och möter N dansaren

Three quarter thru (left)

Startar med höger(vänster) hand cast off 3/4
sen med nästa hand vänster (höger) trade

Triple star thru

Alla star thru, sen alla “mirror” star thru (damerna höger,
herrarna vänster) sen star thru

Cycle and wheel

De som kan wheel and deal de andra recycle

Grand quarter thru

Startar med höger(vänster) hand hinge och alla
sen med nästa hand vänster (höger) trade

Grand three quarter thru

Startar med höger(vänster) hand cast off 3/4 och alla
sen med nästa hand vänster (höger) trade

Explode and …

Centers tar ett steg fram, end glider ihop
alla quarter in och gör anything callet

Pair of

Från en square, gå fram och quarter out
från annan formation quarter out från centrum av squaren

Reverse swap around

Beaus box circulate
belles flip in till ledig plats

Cross clover and (anything) Leaders cross cloverleaf, trailers gör anything callet
Any hand concept

Gör callet men starta med den hand som är i miniwave

Split square chain thru (left) Right (left) dra förbi, quarter out, gå upp i en left (right) våg,
left (right) swing thru, left (right) turn thru
Triple Cross

Dom som kan Diagonal pull by med ledig hand.

