Plus dagbok 3 november 2021
Acey Deucey

Centers trade, ends circulate

Spin chain the gears

End och Center gör en Trade De nya Centers Cast 3/4
De andra fyra dansare gör en U-Turn Back mot mitten
Very centers Trade och bildar en stjärna och vrider den 3/4
Very centers Trade och med nästa dansare Cast 3/4
De andra fyra dansare gör en U-Turn Back från mitten

Grand swing thru
Alla som kan höger hands trade, sedan vänster hands trade
Left grand swing thru Alla som kan vänster hands trade, sedan höger hands trade
Triple scoot

Dansaren som ser in går fram och tar underarm med
den närmaste armen, gör Turn Thru och går rakt ut
de dansare som ser utåt gör en Circulate

Teacup chain

1:Specificerade damer gör en Star Right Three Quaters till sin Corner
för en Left ArmTurn De andra två damerna till sina Corners och
gör en Right Arm Turn
2:De specificerade damerna till sina nya Corners för en Right Arm Turn
De andra damerna gör en Star Left Once And Quaters för att möta
sina nya Corners för en Right Arm Turn
3:De specificerade damerna gör en Star Left Once And A Quater till
sina nya Corners gör en Right Arm Turn
De andra damerna rör sig till sina nya Corners för en Left Arm Turn
4:De specificerade damerna till sina nya Corners för en Courtesy Turn
De andra damerna gör en Star Right Three Quaters till sina Corners
för en Courtesy Turn

Plus dagbok 11 november 2021
Ping pong circulate

Dansarna cirkulerar i ett ytterspår och ett innerspår till nästa plats
Slutformationen är att ansiktet är åt samma håll som
på den som stog där före

Load the boat

Ends cirkulerar och möter tre dansare, vänder sig sedan inåt
Centers Pass Thru, vänder ryggen till sin partner, Partner Trade
och Pass Thru

