
             Unlimited 2019 

In the Box 

1. Neg in, push, Trombone - - +, opgaande lijn 1¼ neg 

snap, ¼ rol tegengesteld, push, 4/8 punt-rol in 

neergaande lijn, pull, pos. uit. 

2. 3/2 punt-rol, loop combination, gedrukt ¾-loop, ¼ 

getrokken,  ¾ pos-snap, ¾ rol gelijke richting, neg. uit. 

3. Neg in, stall-turn, ¼ rol, 1¼ pos-snap tegengesteld op, 

1½ rol neer, pos. uit. 

4. Rolling circle, 2 rollen geïntegreerd uit , in, pos. uit. 

5. Key-hole, 1¾ pos-snap, ¾ rol gelijke richting, push, ¾ 

punt-rol in neergaande lijn, pos dwars uit. 

6. Humpty + - -, ½ rol en 1 rol tegengesteld op, push, 1¾ 

neg-snap neer, neg uit. 

7. Neg in, loop, ¾ pos-snap en ¾ punt-rol tegengesteld in 

bovenste 90 geïntegreerd, neg uit. 

8. Neg in, 2/8 puntsrol, 1¼ rol tegengesteld, ½ gedrukte 

loop, 1½ pos-snap neg uit. 

9. 1½ neg-spin, 1 rol tegengesteld, push, ½ neg-snap en 

2/4 punt-rol tegengesteld in 45 lijn, push, pos uit.  

10. Push, 2 punt-rol, ¾ loop, neg snap, 4/8 punt-rol 

tegengesteld, pos. uit. 

 

Out of the Box  
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