Done & Dusted
Koreograf :
Musik
:
Type
:
Niveau
:

Patricia E. Scott
Even If I Tried – Emilio
32 counts, 4 walls
Beginner

Side, behind, side, front, side, rock, recover, turn, side
1–2
Træd HF til højre, Kryds VF bagved HF
&3-4
Træd HF til højre, Kryds VF foran HF, Træd HF til højre
5–6
Træd VF bagud, Læg vægten tilbage på HF
7–8
Drej ¼ til højre ved at træde tilbage på VF, Drej ¼ til venstre ved at træde HF til højre
Cross, hold, side, cross, side, rock, recover, chasse left
1–2
Kryds VF foran HF, hold
&3–4
Træd et lille skridt til højre, Kryds VF foran HF, Træd HF til højre
5–6
Træd tilbage på VF, Læg vægten tilbage på HF
7&8
Træd VF til venstre, Saml HF ved siden af VF, Træd VF til venstre
Cross strut, side strut, ¼ left stepping forward on right, ½ pivot left, shuffle forward
1–2
Kryds HF tå for an VF, Sæt hælen I gulvet (Kig til højre, sving armene til højre, knips)
3–4
Sæt VF tå til venstre, Sæt hælen I gulvet (Kig til venstre, sving armene til venstre, knips)
5–6
Drej ¼ til venstre ved at træde frem på HF, Drej ½ til venstre og læg vægten på VF
7&8
Shuffle fremad på HF, VF, HF
Hip bumps x 3, kick ball change
1&2
Touch VF fremad og skub hoften til Venstre, højre, venstre (Vægten skiftes over på VF)
3&4
Touch HF fremad og skub hoften til højre, venstre, højre (Vægten skiftes over på HF)
5&6
Touch VF fremad og skub hoften til venstre, højre, venstre ( vægten skiftes over på VF)
7&8
Spark HF fremad, Træd HF tilbage på plads og løft VF, Træd VF tilbage på plads
Gentag.

www.lightfoot-linedancers.dk

Lightfoot Linedancers

Side 1 af 1

