
NORDLEK 2018 

Fællesdans Finland 

Åtta man engel. 

Bem.: Dansen er her beskrevet med dansk parnummerering.            Rev. 6-6-2018 

Opstilling:  Kvadrille. Herren står bag damen og fatter damens hænder med tommelgreb.  

              Armene er højt oppe i armhulerne.  

Omdansning:                Venstre i venstre og højre på partnerens højre skulder eller modsat.  

               (venstrehåndsfatning eller højrehåndsfatning i forklaringen) 

 

:1 – 8:  1. og 2. par: 4 x 8 sideløbstrin til højre – venstre – højre - på plads. 

4. dame og 3. herre går 4 gangtrin mod hinanden (højre fod), tager venstrehåndsfatning og 

svinger med 12 hurretrin. 4 gangtrin til egen (venstre fod) og svinger med højrehåndsfatning 

og 12 omvendte hurretrin.  Herren går til højre forbi sin dame. 

3. og 4. par slutter i udgangsstilling. 
 

:9 – 16:  3. og 4. par:  4 x 8 sideløbstrin til højre – venstre – højre - på plads. 

1. dame og 2. herre går 4 gangtrin mod hinanden (højre fod), tager venstrehåndsfatning og 

svinger med 12 hurretrin. 4 gangtrin til egen (venstre fod) og svinger med højrehåndsfatning 

og 12 omvendte hurretrin.  Herren går til højre forbi sin dame. 

1. og 2. par slutter i modsat opstilling med herren foran damen. 
 

:1 – 8:  1. og 2. par: 4 x 8 sideløbstrin til højre – venstre – højre - på plads. 

3. dame og 4. herre går 4 gangtrin mod hinanden (højre fod), tager venstrehåndsfatning og 

svinger med 12 hurretrin. 4 gangtrin til egen (venstre fod) og svinger med højrehåndsfatning 

og 12 omvendte hurretrin.  Damen går til højre forbi sin dame. 

3. og 4. par slutter i modsat opstilling med herren foran damen. 
 

:9 – 16:  3. og 4. par:  4 x 8 sideløbstrin til højre – venstre – højre - på plads. 

2. dame og 1. herre går 4 gangtrin mod hinanden (højre fod), tager venstrehåndsfatning og 

svinger med 12 hurretrin. 4 gangtrin til egen (venstre fod) og svinger med højrehåndsfatning 

og 12 omvendte hurretrin.  Damen går til højre forbi sin dame. 

Alle slutter parvis klar til: 
 

:1 – 8:  Kæde.  16 gangtrin 1 omgang rundt. Start med højre hånd til egen. 

Venstrehåndsfatning og 16 hurretrin. 

:9-16: Kæde 16 gangtrin 1 omgang modsat vej. Start med venstre hånd til egen. 

Højrehåndsfatning og 16  omvendte hurretrin. 

 

Polska:  

:1 – 4: Dobbeltkreds med højre arm øverst. 12 gangtrin til venstre. Start med højre fod og  

appel på 11. og 12. trin.  12 hurretrin i kreds. 

:5 – 8: 3 hop og klap, dobbeltkreds med venstre arm øverst. 9 gangtrin til højre – begynd med højre 

fod. Appel på 8. og 9. trin.   12 omvendte hurretrin 

:1 – 4: 3 hop og klap, dobbeltkreds med højre arm øverst. 9 gangtrin til venstre– begynd med 

venstre fod. Appel 8. og 9. trin.   12 hurretrin. 

:5 – 8: 3 hop og klap, dobbeltkreds med venstre arm øverst. 9 gangtrin til højre – begynd med højre  

fod.  Appel på 8. og 9. trin.   12 omvendte hurretrin 

 Dette gentages til musikken stopper. 
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