Basic Quickcue
Circle left (right)

Dansarna, bildar en cirkel, och cirkulerar till vänster eller höger

Forward and back

Dansarna går framåt 3 steg, pausar, backar 3 steg och pausar

Do Sa Do
- to a wave

Dansarna går framåt, passerande höger axel, glider åt sidan
mot höger, backar baklänges, passerande vänster axel
Dosado och bilda en våg

Swing

Dansarna går fram och tar valsfattning, roterar medurs

Promenade
- Star promenade
- Single file
- Wrong vay

Varje par går moturs framåt den bestämda sträckan
En stjärna i center och bildar par med den stående dansaren
Dansarna går i en rad med damen först
Samma som promenade fast medurs

Allemande left

Vänster underarm ett halft varv och dra förbi

Arm turn

Vänster eller höger underarm helt eller delar av varv och dra förbi

Right and left grand
- Weave the ring
- Wrong way grand

Herrarna moturs höger och vänsterhands kedja
Herrarna moturs med samma mönster fast utan att ta i händerna
Herrarna medurs höger och vänsterhands kedja

Left hand star (right)

Dansarna bildar en stjärna genom att placerar sina händer
i mitten av uppställningen

Pass thru

Dansarna går framåt, passerande höger axel med varandra

Half sashay
- Rollaway

Dansarna byter plats med varandra utan att ändra näsriktning
Dansarna byter rullande plats med varandra utan
att ändra näsriktning
Damerna tar ett steg framåt och pausar samtidigt som
männen forsätter att cirkulera

- Ladies in men sashay

You turn back
- Backtrack

Dansarna vänder sig (180 grader) på stället mot partner
De utpekade dansarna kommer att gå i en liten
180 graders båge mot utsidan av uppställningen

Separate

Dansarna vrider sig så att de står rygg mot rygg och börjar gå framåt

Split two

De utpekade dansarna går framåt och delar inaktiva dansarna
De inaktiva dansarna låter de gå igenom sedan går de ihop igen

Courtesy turn

Ett par fungerar som en enhet och vänder runt med den
vänstra dansaren backande och höger dansaren gående framåt

Ladies chain
- Chain down the line

Damerna går fram med höger hand och drar förbi eller gör en stjärna
Herrarna möter med Courtesy turn
Damerna byter plats och herrarna möter med Courtesy turn

Do paso

Left Arm Turn med partner, right Arm Turn med Cornern, Courtesy Turn

Lead right

Tilltalade paren går framåt i en 90 graders båge

Veer left/right

Som par gå snett till vänster eller höger och framåt

Bend the line

Varje halva av linjen vrider sig 90 grader för att se emot centrum

Circulate
- All 8
- Split - box
- Boys - girls
- Ends – centers
- Couples

Angivna dansare rör sig utefter en tänkt cirkellinje till nästa position.
Alla 8
Två boxar med 4 dansare eller en centerbox
Angivna dansare
Angivna dansare
Som par

Right and left thru

Höger dra förbi sen Courtesy Turn

Grand square

De angivna dansarna vrider sig för att se sin partner, gå sen i en
fyrkant med 4 steg hela callet är 32 steg

Star thru

Herrarna placerar sin högra hand i damens vänstra och lyfter sin hand
Dansarna rör sig framåt och vrider sig 90 grader. Damen går under bågen

California twirl

Dansarna lyfter sina händer till en båge och byter plats,
damen går under bågen

Walk around the corner Går runt sin corner och håller höger axel mot höger axel i ett halvt varv
See saw

Går runt sin partner och håller vänster axel mot vänster axel i ett halvt varv

Square thru
- left

En höger vänsterhands kedja på 4 dansare
En vänster högerhands kedja på 4 dansare

Circle to a line

Circle Left 1/2 (180 grader). Den vänstra dansare i den nya
utsidesparet släpper vänster handfattning och glider i sidled till vänster

Dive thru

Centerparet gör en båge det andra paret dyker under bågen.
Det par som gjorde bågen gör nu också California Twirl.

Wheel around

Vänster dansaren backar och den andra rör sig framåt ett halvt varv

Allemande thar

Center dansarna formar en Right Hand Box Star,
ytterdansare håller vänster underarmsfattning och går framåt
Center dansarna formar en Left Hand Box Star,
ytterdansare håller höger underarmsfattning och går framåt

- wrong way

Slip the clutch

Dansarna i mitten stannar och behåller stjärnan i mitten
släpper taget med ytterdansaren

Shoot the star

Fattningen i mitten släpps och varje centerdansare med den
ytterdansare gör en Arm Turn, Half eller Full Turn

Box the gnat

Dansarna går framåt, tar tag i och lyfter varandras högerhand
Damen går framåt och gör en U Turn Back åt vänster under händerna
mannen går framåt runt damen och gör en U Turn back åt höger
De angivna dansare byter plats genom att gå framåt i
en halvcirkel och avsluta på den andres startposition

Trade

Ocean wave

En Right hand wave om Ends dansarna och dansaren
närmast håller varandra i höger hand
En Left hand wave om Ends dansarna och dansaren
närmast håller varandra i vänster hand

Alamo style

Detta är en Wave där dansare står i en cirkel och håller
varandras händer, växelvis vända utåt och inåt i cirkeln

Swing thru
- left
- alamo

De som kan Turn By The Right One Half sen Turn By The Left One Half
De som kan Turn By The Left One Half sen Turn By The Right One Half
Samma som Swing Thru eller Left Swing Thru

Run

Den aktiva dansaren går framåt i en halvcirkel och den passiva
dansaren går sidledes
Den aktiva dansaren går framåt i en halvcirkel över mitten och den passiva
dansaren går sidledes

- cross

Pass the ocean

Pass thru, titta på partner, Step To A Rigth Hands Wave

Extend

Dansarna i Waven går framåt och formar en ny Ocean Wave

Wheel and deal
Ansikte åt samma håll
Ansikte åt olika håll

Vänstra paret tar ett steg framåt, vrider sig 180° mot mitten
Det andra paret vrider sig 180° mot mitten och står framför
Båda paren vrider sig 180° mot mitten och står näsa mot näsa

Double pass thru

Dansarna går framåt passerarande höger axel med två dansare

First couple go left/right Dansarna går som par åt den riktningen i en båge ett halvt varv
Next couple go left/right
Zoom

Lead dansarna går i en cirkel, från center till platsen som Trailer stod
Trailer dansaren går framåt till platsen där lead dansaren stod

Flutterwheel

Right Hand dansarna gör en Right Arm Turn 360 grader.
och tar den andra motstående dansaren hem till startpositionen
Left Hand dansarna gör en Left Arm Turn 360 grader
och tar den andra motstående dansaren hem till startpositionen

- reverse

Sweep a quarter

Dansarna fortsätter den cirkulära rörelsen ett kvarts varv till åt samma håll

Trade by

Centers gör en Pass Thru, de andra gör en Partner Trade

Touch a quarter

Dansarna går framåt nuddar varandras högra handflata mot handflata
och gör därefter, utan att stanna upp, en vändning ett kvarts varv åt höger

Ferris wheel

Paret som ser utåt gör sin del av Wheel And Deal
Paret som ser inåt, formar tillfällig en 2-faced Line och Wheel And Deal

Face left/right/in/out

Som person vänd 90 grader på stället
in/out är mot/från centum av squaren

