
4. E18

Dansa E18 3 gånger. Byt inte partner 
omdans och polka dansas med egen.

1.Inndans Karusellen

Uppställning 16 st personer i varje linje. 
Dansa med 8 stycken sidsteg mot planens 
mitten.
Bilda små ringar med din linje på 8 stycken 
steg.

2. Karusellen fortsättning

Sparka in mot ringens mitt
Sidsteg med och mot

3. Karusellen övergång till E18

Sparka in mot ringens mitt samtidigt
som ni öppnar upp ringen och bildar 
en stor ring utan att dela på  
Fyrspannsparen. Sidsteg med och mot 
på en enda stor ring.

5. Fyrspannsschottis

Paren dansar tur 1 och 2 (enligt beskrivning) 
2 st valfria turer och avslutar med tur 1. 
Tur 1 används för att bilda uppställning 
till Väva Vadmal frånVartofta-Åsaka.
Vävan = bildas av samma linjer som 
Karusellen.

6. Slutet på Fyrspannsschottis

8. Utdans

7. Start för Väva Vadmal
från Vartofta-Åsaka

S
ce

n 
fö

r s
pe

lm
än

Läktare

Lä
kt

ar
e

Programmets i samanfattning

Indansning från fyra olika hörn på  
Karusellen. När vi tagit oss in mot mitten 
bildar vi små ringar av linjerna. Efter en om 
gång löser vi opp de små ringarna för att 
sedan bilda en stor ring.

I den stora ringen dansar vi E18.

Vi löser upp den stora ringen och dansar 
Fyrspannsschottis i små enheter i en stor 
ring. På sista omgången schottis dansar 
den startande linjen upp på strålar ut från 
ringens mitt.

Nu har vi bildat uppställningar till Väva 
vadmal från Vartofta. Vi dansar Vävan med 
fronten i ringens mitt. 

Efter att alla har ramlat i Vävan är det dags 
att springa ut till närmaste hörn.

Svenska programmet Barnlek 2020

Ligg kvar till musiken startar.
Hoppsteg ut två och två till musiken.

Ställ upp med spolpar mot mitten res-
pektive från mitten. Dansa dansen enligt 
originalbeskrivning. Avsluta med att 
klippa väven. Barnen ramlar.

Front

Programmet skapat av
Elisabeth Sundkvist och 
Anders Öström till Barnlek 2020

Har du frågor ang programmet kontakta 
bus123@kulturellafolkdansgillet.se
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