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Blurred Lines

64 takter 2 wall, Advanced Linedance.
Koreograf: Rachael McEnaney & Arjay Centeno (April 2013).

Musikk: Blurred Lines - Robin Thicke.
CD: Robin Thicke - Blurred Lines (2013).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 36 taktslag (18 sekunder).
Motion: Smooth Funk (West Coast Swing style)
Tempo: 121 BPM.

SOD: Normal to fast.
Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=uxdSUp-Yw5M

1 - 9 Hitch, Side, Cross & Sweep, Behind, Ball-Cross, 1/4 turn Walk forward, Mambo 1/4 turn.
1,2 Hitch høyre kne (1), Step høyre langt til høyre side (2). 12:00
3 Slide venstre ben etter og Step venstre litt i kryss bak høyre og Sweep høyre fot bakover (3).
4 Step høyre i kryss bak venstre (4).

&5 Step venstre tåballe litt til venstre side (&), Step høyre i kryss over venstre (5). 09:00
6,7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (6), Step fram på høyre (7).
8& Step fram på venstre (8), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
1 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (1). 06:00

10 - 17 Tap, Side, Kick-Ball-Step, Walk forward, Step, 1/4 turn, Cross.
2,3 Tap høyre tå inntil venstre (2), Step høyre til høyre side (3).
4&5 Kick venstre fot fram (4), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (5).
6,7 Step fram på venstre (6), Step fram på høyre (7).
8&1 Step fram på venstre (8), Snu (swivel) 90 grader mot høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (1). 09:00

18 - 25 Slide & Slide, Cross, Side Rock, Cross, Side, Cross, Side Rock.
2,3,4 Step høyre langt til høyre side (2), Slide venstre etter høyre (3), Step venstre i kryss bak høyre (4).
&5 Step høyre til høyre side (&), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (5).
6,7 Step høyre i kryss over venstre (6), Step venstre til venstre side (7).
8 Step høyre i kryss bak venstre (8).

&1 Step venstre til venstre side (&), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (1).

26 - 32 Cross, Side, Sailor 1/4 turn, Paddle 3/4 turn.
2,3 Step venstre i kryss over høyre (2), Step høyre til høyre side (3).
4& Step venstre i kryss bak høyre (4), Snu 1/8 turn mot venstre og step høyre inntil venstre (&). 07:30
5 Snu 1/8 turn mot venstre og Step litt fram på venstre (5). 06:00

&6 Step høyre inntil venstre (&), Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (6). 03:00
&7 Step høyre inntil venstre (&), Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (7). 12:00
&8 Step høyre inntil venstre (&), Snu 90 grader mot venstre og Step litt fram på venstre (8). 09:00

33 - 40 Side, Hip Roll, Twist to left side, Twist to right side, 
1,2,3 Step høyre til høyre side og Vrikk hoftene til høyre (1), Rull hoftene mot venstre (2,3).
4&5 Swivel begge helene til venstre (4), Swivel begge tærne til venstre (&), Swivel begge helene til v. (5).
6,7 Swivel begge helene til høyre (6), Swivel begge tærne til høyre (7).
8 Kick venstre fot fram (8).
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41 - 48 Ball-Kick and Hitch and Cross, Kick-Hitch-Cross, Kick-Hitch-Cross, Shuffle 1/4 turn.
&1 Step venstre inntil høyre (&), Kick høyre fot til høyre side (nedover mot gulvet) (1).
&2 Hitch høyre kne (&), Step høyre i kryss bak venstre (2).
3&4 Kick venstre fot til venstre side (3), Hitch venstre kne (&), Step venstre i kryss bak høyre (4).
5&6 Kick høyre fot til høyre side (5), Hitch høyre kne (&), Step høyre i kryss bak venstre (6).
7& Step venstre til venstre side (7), Step høyre inntil venstre (&).
8 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (8). 06:00

49 - 56 Step, 3/4 turn & Sweep, Cross-Back-Together, Walk forward.
1,2 Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 3/4 turn mot venstre og Sweep høyre ut (2). 09:00
3 Fortsett å Sweepe høyre rundt framover mot venstre (3).

4&5 Step høyre i kryss over venstre (4), Step bak på venstre (&), Step høyre inntil venstre (5).
6,7,8 Step fram på venstre (6), Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (8).

57 - 64 1/2 Heel Swivel turn, Walk forward, 1/4 turn with Hip Bumps up & down, Ball-Cross, Unwind.
& Snu 90 grader mot høyre ved å Swivle høyre hel inn mot venstre (&). 12:00
1 Snu 90 grader mot høyre ved å Swivle venstre hel ut (1). 03:00

2,3 Step fram på høyre (2), Step fram på venstre (3).
4 Snu 90 grader mot venstre ved å Hitche høyre kne og Vrikk høyre hofte opp mot høyre (4). 12:00
& Vrikk hoftene tilbake til senter og Touch høyre tå til høyre side (&).
5 Vrikk hoftene ned mot høyre (5).
& Vrikk hoftene tilbake til senter (&)
6 Vrikk hoftene ned mot høyre (6).

&7,8 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (7), Unwind 1/2 turn mot venstre (8). 06:00
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