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32 Steg, 2 väggar, Nybörjare
Koreograf: Micaela Svensson (SWE) Mars 2009
Koreograferad till: Leva Livet, med Lillbabs (135
bpm); Baby Come Back to Me, med Manhattan
Transfer (164 bpm)

Intro: 32 counts

1-2
3-4
5-8

Häl, Tå, Häl, Tå Grapevine till höger
Sätt fram höger häl, sätt bak höger tå.
Sätt fram höger häl, sätt bak höger tå.
Gå till höger med höger fot, korsa vänster bakom höger, gå till höger med höger fot,
nudda vänster fot intill höger (behåll vikten på höger fot)

9-10
11-12
13-16

Häl, Tå, Häl, Tå Grapevine till vänster, scuff
Sätt fram vänster häl, sätt bak vänster tå.
Sätt fram vänster häl, sätt bak vänster tå..
Gå till vänster med vänster fot, korsa höger bakom vänster, gå till vänster med vänster fot,
gör en slå i höger klack framåt.

17-20
21-24

25-26
27-28
29-32

Lock framåt höger, scuff vänster Lock framåt vänster, scuff höger
Gå framåt på höger, lås vänster fot bakom höger, gå framåt på höger, slå i vänster klack framåt.
Gå framåt på vänster, lås höger fot bakom vänster, gå framåt på vänster, slå i höger klack framåt.
Steg, Håll och knäpp, Vänd ½ vänster, Håll och knäpp,
Rocking chair framåt höger.
Gå fram på höger, Håll och knäpp med fingrarna
Vänd ½ varv åt vänster med vikten på höger fot, håll och knäpp med fingrarna
samtidigt som vikten flytas över till vänster fot.
Gunga fram på höger fot. Gunga tillbaka på vänster fot. Gunga bakåt på höger fot.
Gunga fram på vänster (vikten skall flyttas till vänster nu när ni skall börja om dansen).

Variation: Klacken fram (scuff) steg 20 och 24 kan bytas mot att foten lyfts bakåt med hälen upp (flick)
(vänster fot på steg 20 och höger på steg 24)
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