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Figurák: 
 

Set Advancing: Üdvözlő lépéssel előre haladunk. 

Videós segítség: https://www.scottish-country-dancing-dictionary.com/videoclips/set-

advancing.html 

Balance in Line: Ezt a figurát 3 vagy 4 ember táncolja. A táncolók egy sorban állnak, és az 

egymás mellett levők ellenkező irányba néznek. A sor lehet a szett szélén, keresztbe a szetten, 

vagy átlósan. 

Használt lépés: Két üdvözlő lépés. Az egymás mellett állók egymás közelebbi kezét fogják 

kompromisszumos vállmagasságban. 

Időtartam: Két bar zene. 

1. Üdvözlő lépés jobb lábbal. 

2. Üdvözlő lépés bal lábbal. 

Videós segítség: https://www.scottish-country-dancing-dictionary.com/videoclips/balance-in-

line.html 

Petronella Forduló (Petronella Turn): A figurát általában 2 ember táncolja, legtöbbször a 

szett széléről, vagy középvonaláról indul.  

Használt lépés: Két üdvözlő lépés. Időtartam: Két bar zene. 

1-2. Jobbra előre üdvözlő lépés, végén jobb vállat hátrahúzva fordulás, eredeti pozicióval 90 

fokot bezúrva fejezzük be, de közben 270 fokot fordutunk. 

Petronella: Ezt a figurát 1 (vagy velük párhuzamosan több) páros táncolja, a párosok tagjai a 

szett széléről indulnak.  

Használt lépés: Tizenhat üdvözlő lépés. Időtartam: Tizenhat bar. 

1-2. Petronella fordulóval a páros tagjai jobbra bekanyarodnak a szett széléről a közepére, 

egymást néznik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4. A páros tagjai helyben üdvözlik egymást. 

5-6. Petronella fordulóval a páros tagjai jobbra kikanyarodnak a szett közepéről a szélére 

(ellenkező oldalra, a párjuk helyére), egymással szembe néznek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. A páros tagjai helyben üdvözlik egymást. (Ez a figura fele.) 
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9-10. Petronella fordulóval a páros tagjai jobbra bekanyarodnak a szett széléről a közepére, 

egymást néznik. 

11-12. A páros tagjai helyben üdvözlik egymást. 

13-14. Petronella fordulóval a páros tagjai jobbra kikanyarodnak a szett közepéről a szélére 

(saját oldalukon, az eredeti helyükre), egymással szembe néznek. 

15-16. A páros tagjai helyben üdvözlik egymást. 

Videós segítség: https://www.scottish-country-dancing-

dictionary.com/videoclips/petronella.html 

 

Táncok: 

The Reel of the 51st Division: https://www.youtube.com/watch?v=pebyQJ58dc8&feature=emb_logo 

The ABC Jig: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=2mDwELTZxf8&feature=emb_logo 

The Peat Inn: https://www.youtube.com/watch?v=SHZq1hC0G1k&feature=emb_logo 

Lochindorb Strathspey: https://www.youtube.com/watch?v=VtKdkeHaNJY&feature=emb_logo 

 

Tánclista: 

http://my.strathspey.org/dd/list/25599/ 
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