
Väva Vadmal från Vartofta-Åsaka 
Musik:  Väva vadmal 

Utgångsställning:  6 par på linje med den du dansar med mittemot. Det går också bra att dansa dansen 
med annat antal par. Paren numreras från 1-6 från fronten. Par 1 och par 6 vänder sig 
så att de står bredvid sin partner, de håller ihop med enkel handfattning och tittar mot 
det andra spolparet. De är spolparen. Linje 1 har vänster sida mot fronten och linje 2 
har höger sida mot fronten. Linjerna håller ihop med enkel handfattning. 

   
 Spolen går Spolparen springer i takt till musiken 3 springsteg mot andra spolparet 

samlar fötterna på fjärde steget och hälsar, sedan tillbaka (3 springsteg och 
samla). 
 Detta upprepas en gång till. 
 

1 Linjerna slår linjerna springer i takt till musiken 3 springsteg mot andra linjen samlar 
fötterna på fjärde steget och hälsar, sedan tillbaka (3 springsteg och samla).  
Detta upprepas en gång till. 

 Spolen går Se ovan 
 

2 Skälet Linjerna springer mot varandra och fattar dubbel handfattning. (3 springsteg 
och samla) 
Par 2 och 4 dansar med springsteg så att personen i linje 1 backar. Par 3 0ch 
5 dansar med springsteg så att personen i linje 1 springer framåt. (3 
springsteg och samla). 
Alla dansar tillbaka till mitten (3 springsteg och samla) sedan tar man ihop 
på egen linje och dansar ut igen. 

 Spolen går Se ovan 
 

3 Spolarna portar Linjerna sätter sig på huk och klappar på varje taktdel. Spolparen portar över 
båda linjerna. De börjar med linjen till höger (motsols). 

 Spolen går Se ovan 
 

4 Tunnel Linjerna dansar in och alla tar dubbel handfattning med kompisen mittemot, 
Spolparen rättar in sig i linjerna; och gör port så att det bildas en tunnel. 
Spolparet närmast fronten (par 1) börjar dansa genom tunneln och ställer 
upp i ledet efter det andra spolparet sedan följer paren i tur och ordning tills 
alla sprungit genom tunneln och är tillbaka på plats. Man tar man ihop på 
egen linje och dansar ut igen. 

 Spolen går Se ovan 
 

5 Klippa väven Linjerna sätter sig på huk och spolparen portar över linjerna. De börjar med 
linjen till höger (motsols). Spolparet portar över halva första linjen sedan 
backar de tillbaka och avslutar dansen genom att ”dans-”knuffa första 
personen i linjen så att alla kan ”dans-”ramla. 

   
 

Uppgiftslämnare: Alma Bergstrand född Wersén år 1874 i Vartofta-Åsaka och August Hult född 1862 
(tidigare fel angivet 1858) i Vartofta-Åsaka. 

Källa:   Västgötadanser del 4, insamlade inom Älvsborg och Skaraborgs län. Utgiven av 
Västergötlands distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (idag Svenska 
Folkdansringen) 

Tolkat av:  Ylva Ewaldz, Svenska Folkdansringen Göteborg 22/2 2019    
  inför BARNLEK 2020 i Mölnlycke 


