Mainstream på svenska
Cloverleaf

Lead Dancers Separate och g r ifr n varandra
i en tre kvarts cirkel. Trailer dansaren f ljer efter

Turn Thru
Left Turn Thru

Right Arm Turn 1/2, och Step Thru
Left Arm Turn 1/2, och Step Thru

Eight Chain Thru

Dansare som tittar p varandra drar f rbi med högerhand
(Eight Chain Thru One)
Nästa drar förbi med vänster hand
Utsides dansare gör Courtesy Turn
(Eight Chain Thru Two)
Upprepa till 8 händer (Eight Chain Thru Thru)
Eight Chain 1, 2, 3, etc Gör så långt de sägs
Pass to the center

Pass Thru. De som blir utsides, Partner Trade

Allemande thar

Center dansarna formar en Right Hand Box Star,
ytterdansare h ller v nster underarmsfattning och g r fram t
Center dansarna formar en Left Hand Box Star,
ytterdansare h ller höger underarmsfattning och g r fram t
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Ends g r en Cross Fold samtidigt som Centers g r en
Fold in bakom Ends, f ljer efter och vänder sig in

å

Recycle
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Dansaren som ser in g r fram och tar underarm med
den n rmaste armen, g r Turn Thru och g r rakt ut
de dansare som ser ut t g r en Split Circulate
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Scoot back

ö

Extend till en wave och ett par tittar in
Extent till två waves
Extend till en wave och ett par tittar ut

å

1/4 tag
1/2 tag
3/4 tag

ö

Alla v nder sig mot mitten av linjen, g r fram t och
passerar h ger axel till dess alla har passerats
Detta Call kan f ljas av In, Out, Right eller Left

å

Tag the line

å

Ends och närmaste centers trade, nya center cast off 3/4,
ny very center trade, dom yttre paren cast of 3/4

å

Spin change thru

å

Högerdansaren tar h ger hand och drar f rbi och gör
en Left Touch 1⁄4 med den andra dansaren
f r a forma en Le Hand Wave
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Dixie style

ö

Angiven dansare g r fram t en liten halvcirkel och
avslutar v nd mot en avlägsen dansare

å

Cross fold

ö

Angiven dansare g r fram t en liten halvcirkel och
avslutar v nd mot en n rst ende dansare

ä

Fold

ä

Pass Thru, boys vrider sig t h ger, girls t v nster
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Slide thru

å

Dansare som tittar in t g r fram t och dansare som
tittar ut t, stiger t sidan (Dodge)

ö

Walk and dogde

ä

End och Center dansare trade, Ny Centers cast 3/4
Ny Ends cirkulerar en kvart f r att bli Ends

å

Spin the top

ä

Centerdansaren går framåt 3/4 varv och behåller
handfattningen med sin partner

å

Cast Off 3/4

ö

Ytterdansarna stiger is r, medan Centerdansarna
stiger fram mellan dem f r att bilda en Line
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Centers in

å

En halv Trade
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Hinge

å

Fattningen i mitten sl pps och varje centerdansare med den
ytterdansare g r en Arm Turn, Half eller Full Turn

å

Shoot the star
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Dansarna i mitten stannar och beh ller stj rnan i mitten
släpper taget med ytterdansaren
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Slip the clutch
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- wrong way

