134. COMTESSE RIBBING (Långdans)
Uppställning: 3 par på linjer (par 1, närmast fronten, sedan 2 - 3 osv. med kavaljerer på en sida och damer
på andra sidan, numrera; 1 - 3).
Steg:
Gångsteg och chassésteg.
Fattning: Enkel handfattning, höger hand i höger, vänster hand i vänster, högerhandskedja
och dubbel handfattning.
Musik: Tur 1:
2 takter Introduktion.
1-8
Par 1 gör en omkastning runt par 2, dvs kavaljer 1 vänder sig motsols och går bakom och runt
kavaljer 2, samtidigt vänder sig dam 1 medsols och går bakom och runt dam 2, 8 steg, och sedan
tar paret höger hand i höger med egen partner och går runt ett varv medsols, 8 steg.
1-8
Par 1 gör en omkastning runt par 3, dvs kavaljer 1 vänder sig motsols och går bakom och runt
kavaljer 3, samtidigt vänder sig dam 1 medsols och går bakom och runt dam 3, 8 steg. Par 1 tar
vänster hand i vänster och går runt ett varv motsols, 8 steg.
9 - 16 Par 1 går till vänster bakom och runt kavaljer 3 samt in och mellan par 2 och 3,
8 steg, och paret dansar om ett varv medsols med dubbel handfattning, 8 steg.
9 - 16 Par 1 gör en promenad mot fronten, på följande sätt: par 1 går omkring och runt
par 2, dvs kavaljer 1 vänder sig och går bakom och runt kavaljer 2, samtidigt vänder
sig dam 1 och går bakom och runt dam 2, 8 steg. Dam 1 dansar fyra chassésteg över
till kavaljersidan och samtidigt dansar kavaljer 1 fyra chassésteg över till damsidan.
17 - 24 Alla tre paren dansar på linje två chassésteg in mot varandra och två chassésteg
tillbaka och sedan vänder sig dam 1 motsols och går bakom och runt kavaljer 2 och
samtidigt vänder sig kavaljer 1 medsols och går bakom och runt dam 2 och dam 3,
8 steg, och stannar på tvären.
17 - 24 Dam 1 och kavaljer 2 samt kavaljer 1 och dam 3 går fyra steg in mot varandra och
fyra steg tillbaka och därefter går kavaljer 1 till platsen nedanför kavaljer 3 och
samtidigt går dam 1 till platsen nedanför dam 3, 8 steg.
25 - 32 Alla tar höger hand i höger (kavaljer 2 och 3, dam 2 och 3 samt kavaljer 1 och
dam 1) och går högerhandskedja ett varv tillbaka till den egna platsen, 16 steg.
25 - 32 Par 1 gör dos à dos , dvs de går 4 steg till vänster förbi varandra, höger axel mot
höger och passerar rygg mot rygg samt backar 4 steg till höger om varandra, vänster
axel mot vänster, tillbaka till plats. Sedan tar kavaljer 1 enkel handfattning med
egen dam och damen går först runt ett varv motsols under de upplyftade förenade
händerna med fyra gångsteg, Allemande (6) och sedan kavaljeren ett varv medsols
under de upplyftade händerna med fyra gångsteg, Allemande (6).
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Tur 2:
Paren byter indelning, dvs par 2 blir par 1, par 3 blir par 2 och par 1 blir par 3.
Med nytt par 1 upprepas tur 1.
Par 1 omkastning runt par 2, par 1 omdansning medsols höger i höger.
Par 1 omkastning runt par 3, par 1 omdansning motsols vänster i vänster.
Par 1 bakom och runt kavaljer 3, omdansning medsols mellan par 2 och 3.
Par 1 promenad mot fronten, dvs par 1 går var för sig runt par 2.
Dam 1 och kavaljer 1 byter sida med 4 chassésteg,
Alla linjevis 2 chassésteg in och 2 chassésteg tillbaka. Dam 1 och kavaljer 1
omkastning runt kavaljer 2 respektive dam 2 och dam 3.
Dam 1 och kavaljer 2 samt kavaljer 1 och dam 3 går 4 steg in och 4 steg tillbaka,
par 1 till platsen nedanför par 3.
Alla paren höger Grande Chaine tillbaka till plats.
Par 1 dos à dos, damen Allemande (6), kavaljeren Allemande (6).
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Tur 3:
Med nytt par 1 ( tidigare par 3) upprepas tur 1.
Par 1 omkastning runt par 2, par 1 omdansning medsols höger i höger.
Par 1 omkastning runt par 3, par 1 omdansning motsols vänster i vänster.
Par 1 bakom och runt kavaljer 3, omdansning medsols mellan par 2 och 3.
Par 1 promenad mot fronten, dvs par 1 går var för sig runt par 2.
Dam 1 och kavaljer 1 byter sida med 4 chassésteg,
Alla linjevis 2 chassésteg in och 2 chassésteg tillbaka. Dam 1 och kavaljer 1
omkastning runt kavaljer 2 respektive dam 2 och dam 3.
Dam 1 och kavaljer 2 samt kavaljer 1 och dam 3 går 4 steg in och 4 steg tillbaka,
par 1 till platsen nedanför par 3.
Alla paren höger Grande Chaine tillbaka till plats.
Par 1 dos à dos, damen Allemande (6), kavaljeren Allemande (6).

Sammanfattning:
2 takter
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COMTESSE RIBBING

NR 134

Tur 1:
Introduktion.
Par 1 omkastning runt par 2, par 1 omdansning medsols höger i höger.
Par 1 omkastning runt par 3, par 1 omdansning motsols vänster i vänster.
Par 1 bakom och runt kavaljer 3, omdansning medsols mellan par 2 och 3.
Par 1 promenad mot fronten, dvs par 1 går var för sig runt par 2.
Dam 1 och kavaljer 1 byter sida med 4 chassésteg,
Alla linjevis 2 chassésteg in och 2 chassésteg tillbaka. Dam 1 och kavaljer 1
omkastning runt kavaljer 2 respektive dam 2 och dam 3.
Dam 1 och kavaljer 2 samt kavaljer 1 och dam 3 går 4 steg in och 4 steg tillbaka,
par 1 till platsen nedanför par 3.
Alla paren höger Grande Chaine tillbaka till plats.
Par 1 dos à dos, damen Allemande (6), kavaljeren Allemande (6).
Tur 2:

Med nytt par 1 ( tidigare par 2) upprepas tur 1.

Tur 3:

Med nytt par 1 ( tidigare par 3) upprepas tur 1.
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