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Figurák:
Petronella forduló
Jobbra előre üdvözlő lépés, a végén jobb váll hátrahúzva 270 fokos fordulat,
így az eredeti pozícióval 90 fokot bezárva fejezzük be. Ha mindenki a saját
oldaláról indul, akkor ez után fiú felfelé, a lány lefelé néz. Vagyis egymást
nézik.
Petronella – figura
Petronella forduló után egy üdvözlő lépés. A teljes petronella figura az,
amikor ezt egymás után négyszer megcsináljuk, akkor mindenki visszaér a
kiindulási helyére.
Táncok:
Swiss Lassie R32
1-8. bar
Az 1. páros 8 számolás alatt lecsúszik 3. helyre, közben a 2. és
3. páros fellép. A 2. és 1. páros jobb kézzel 1 ¼-et forog. (A 4
ember a végén a szet közepén áll egy sorban, a fiúk lefelé
néznek, a lányok pedig felfelé.)
9-16. bar A 2. és 1. páros teljes 4 emberes nyolcast táncol.
17-24. bar A 2. páros a fiú vezetésével a lány sor mögött letáncol 3. helyre,
az 1. páros a lány vezetésével a fiú sor mögött feltáncol 1. helyre
(4 bar). Ezután az 1., 3. és 2. páros be-ki figurát táncol (4 bar)
25-32. bar A 3. és 2. páros jobb kézzel felet forog, majd egy fél jobb kupolát
táncol. Az 1. és 2. páros megismétli ugyanezt.
Spark o’ Water S32
1-4. bar
Az 1. és 2. páros négyemberes karikát táncol csak balra.
5-8. bar
Az 1. és 2. páros két kézzel 1 ¼-et forog. A szet közepére
érkeznek egy sorba, a lányok felfelé, a fiúk lefelé néznek
9-16. bar Az 1. és 2. páros teljes négyemberes nyolcast táncol.
17-20. bar Az 1. és 2. páros petronella fordulóval kitáncol a saját oldalára,
majd üdvözöl.
21-24. bar Az 1. és 2. páros jobb kézzel forog egy teljeset.
25-32. bar Az 1. és 2. páros Allemande-t táncol.
The White Heather Jig J40
1-8. bar
Az 1. páros jobb kézzel forog egy teljeset (2 bar), lecsúszik egy
helyet (2 bar), majd bal kézzel másfelet forog. A forgást a 2.
páros között fejezik be, a lány a 2. fiút, a fiú a 2. lányt nézi.
9-16. bar A 2. és 1. páros teljes 4 emberes nyolcast táncol keresztbe a
szeten. Az 1. páros a végén jobb vállal elmegy egymás mellett,
és beáll 1. sarokba.
17-24. bar Az 1. páros sarok-partner figurát táncol. A végén a 3. páros
között lesznek, a fiú a 3. lányt, a lány a 3. fiút nézi.
25-32. bar Az 1. páros teljes 4 emberes nyolcast táncol keresztbe a szeten
a 3. párossal. A végén egymást nézik.

33-40. bar Az 1. páros forog egymással bal kézzel egy teljeset (2 bar),
lecsúszik egy helyet (2 bar), majd jobb kézzel forog egy teljeset
a 4. helyen.
****Platinum Skies R32
1-8. bar
Az 1. páros üdvözöl, lecsúszik egy helyet, bejön a szet közepére,
közelebbi kézzel levezet egy helyet, majd a 3. párost megkerülve
felcsúszik 2. helyre.
9-12. bar Az 1. páros petronella-fordulót táncol, majd üdvözöl.
13-16. bar Az 1. páros fél négyemberes nyolcast táncol a saját 2. sarkával
(2. lány és 3. fiú).
17-20. bar Az 1. páros petronella-fordulót táncol, majd üdvözöl
21-24. bar Az 1. páros bal vállas ! fél négyemberes nyolcast táncol a saját
1. sarkával (3. lány és 2. fiú).
25-32. bar Az 1. lány a 3. párossal, az 1. fiú a 2. párossal balkezes kupolát
táncol, majd egy fél chase-t táncolnak a saját oldalukra (Az 1.
páros vezet.

