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64 takter 4 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf: Yvonne Anderson (Skottland) Des. '02.

Musikk: Chihuahua - DJ Bobo
CD: Chihuahua - Vision (2003).
alt:

Intro: Start etter 64 taktslag (27 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 180 BPM.

SOD: Speed of Dance; 
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=VLOsDWzE9Vo&ab

1 - 8 Catwalk with finger Clicks, Step, 1/2 Turn, Step, Hold.
1,2 Step høyre fram og i kryss over venstre (1), Knips fingerne til høyre side i skulderhøyde (2). 12:00
3,4 Step venstre fram og i kryss over høyre (3), Knips fingerne til venstre side i skulderhøyde (4).

5,6,7,8 Step fram på høyre (5), Pivot 180 grader mot venstre (6), Step fram på høyre (7), Hold (8). 06:00

9 - 16 Triple Full turn right, Triple Full turn left (Travelling forward).
1 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (1). 12:00
2 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (2). 06:00

3,4 Step fram på venstre (3), Hold (4).
5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 12:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 06:00

7,8 Step fram på høyre (7), Hold (8).
Option: En lettere variant er å bytte ut Full turnene med Shuffles framover.

17 - 24 Mambo Step forward & back.
1,2,3,4 Step fram på venstre (1), Rock tilbake på høyre (2), Step venstre inntil høyre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Step bak på høyre (5), Rock fram igjen på venstre (6), Step høyre inntil venstre (7), Hold (8).

25 - 32 Side Rock & Cross, Coaster Step with 1/4 Turn.
1,2,3,4 Step venstre til venstre (1), Rock tilbake på høyre (2), Step venstre i kryss over høyre (3), Hold (4).

5,6 Pivot 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (5), Step venstre inntil høyre (6). 03:00
7,8 Step litt fram på høyre (7), Hold (8).

33 - 40 Paddle Turns with Hip Bumps, Cross Shuffle.
1 Snu 90 grader mot høyre og Rock venstre til venstre samtidig som du løfter hoften litt for å vrikke (1). 06:00
2 Rock tilbake igjen på høyre og senk hoftene (2).
3 Snu 90 grader mot høyre og Rock venstre til venstre samtidig som du løfter hoften litt for å vrikke (3). 09:00
4 Rock tilbake igjen på høyre og senk hoftene (4).

5,6,7,8 Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre (6), Step venstre i kryss over høyre (7), Hold (8).

41 - 48 Paddle Turns with Hip Bumps, Cross Shuffle.
1 Snu 90 grader mot venstre og Rock høyre til høyre samtidig som du løfter hoften litt for å vrikke (1). 06:00
2 Rock tilbake igjen på høyre og senk hoftene (2).
3 Snu 90 grader mot venstre og Rock høyre til høyre samtidig som du løfter hoften litt for å vrikke (3). 03:00
4 Rock tilbake igjen på høyre og senk hoftene (4).

5,6,7,8 Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre (6), Step høyre i kryss over v. (7), Hold (8).

49 - 56 Mambo Step forward, Hip Push & Clap, Step, Heel Split, Heels together, Hold.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Rock tilbake på høyre (2), Step venstre inntil høyre (3).

4 Push hoftene bakover og Klapp (4).
5,6,7,8 Step fram på høyre (5), Splitt helene fra hverandre (6), Før helene inn igjen (7), Hold (8).

57 - 64 Coaster Step, Hold, Shuffle forward, Hold.
1,2,3,4 Step bak på høyre (1), Step venstre inntil høyre (2), Step fram igjen på høyre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Shuffle fram v,h,v (5,6,7), Hold (8).
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