
120 takter 1 wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf Peter Metelnick (Apr. '98).

Musikk Let 'Er Rip - Dixie Chicks.
CD: Dixie Chicks - Wide Open Spaces (1998).
alt: Ingen alternativ.

Intro: Start dansen etter "Let 'Er Rip" (35 sekunder).
Motion: Novelty (Social Only).
Tempo: 150 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=PGHARM95WkI

1 - 8 Hold with Attitude, Hip Bumps r & l, Hold with Attitude, Repeat. 12:00
1,2,3,4 Hold (vekta befinner seg på venstre ben) (1), Vrikk hoftene til høyre (2), Vrikk til venstre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Hold (vekta befinner seg på venstre ben) (5), Vrikk hoftene til høyre (6), Vrikk til venstre (7), Hold (8).

9 - 16 Shuffle forward, Step, 1/2 turn, Shuffle forward, Step, 1/2 turn.
1&2 Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3,4 Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4). 06:00
5&6 Step fram på venstre (5), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (6).
7,8 Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 12:00

17 - 24 Toe Struts 4x.
1,2,3,4 Touch høyre tå fram (1), Step ned på høyre fot (2), Touch venstre tå fram (3), Step ned på venstre fot (4).
5,6,7,8 Touch høyre tå fram (5), Step ned på høyre fot (6), Touch venstre tå fram (7), Step ned på venstre fot (8).

25 - 32 Rock Step, 1/4 turn into Chasse, Weave with 1/4 turn right.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Snu 90 grader mot høyre og Shuffle til høyre med h,v,h (3&4). 03:00
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Step høyre til høyre side (6).
7,8 Step venstre i kryss bak høyre (7), Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (8). 06:00

33 - 40 Rock Step, 1/4 turn into Chasse left, Weave with 1/4 turn left, Hitch.
1,2 Step fram på venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (2).
3&4 Snu 90 grader mot venstre og Shuffle til venstre (3&4). 03:00
5,6 Step høyre i kryss foran venstre (5), Step venstre til venstre (6).
7,8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre og Hitch høyre (8). 12:00

41 - 48 Hold with Attitude, Step & Hip Bumps r & l, Hold with Attitude, Repeat.
1,2,3,4 Hold with attitude (1), Step fram på høyre og Vrikk hoftene til høyre (2), Vrikk til venstre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Hold with attitude (5), Step fram på høyre og Vrikk hoftene til høyre (6), Vrikk til venstre (7), Hold (8).

49 - 56 Chasse right, Cross Rock, Chasse left, Cross Rock.
1&2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre side (2).
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (4).
5&6 Step venstre til venstre side (5), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre til venstre side (6).
7,8 Step høyre i kryss over venstre (7), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (8).

57 - 64 1/2 turn right & Shuffle forward, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross.
1&2 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Shuffle fram h,v,h (1&2). 06:00
3,4 Point venstre tå til venstre side (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre i kryss over venstre (6).
7,8 Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).



64 - 72 Kick-Out-Out, Heels in, Toes in, Heel, Hook, Heel Switches.
1&2 Kick høyre fot fram (1), Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre litt til venstre side (2). 
3,4 Swivel hælene inn mot senter (3), Swivel tærne inn mot senter (4).
5,6 Touch høyre hel fram (5), Touch høyre tå i kryss foran venstre ben (6).
7& Touch høyre hel fram (7), Step høyre inntil venstre (&).
8& Touch venstre hel fram (8), Step venstre inntil høyre (&).

73 - 80 Heel, Hook, Heel Switches turning 1/4 turn right twice. (Total 1/2 turn right).
1,2 Touch høyre hel fram (1), Touch høyre tå i kryss foran venstre ben (2).

3&4& Touch høyre hel fram (3), Step høyre inntil (&), Touch venstre hel fram (4), Step venstre inntil (&). 09:00
5,6 Touch høyre hel fram (5), Touch høyre tå i kryss foran venstre ben (6).

7&8& Touch høyre hel fram (7), Step høyre inntil (&), Touch venstre hel fram (8), Step venstre inntil (&). 12:00
Vend til sammen 180 grader mot høyre mens du gjør denne sekvensen.

81 - 88 Shuffle forward, Step, 1/2 turn, Shuffle forward, Step, 1/2 turn.
1&2,3,4 Shuffle fram på h,v,h (1&2), Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4). 06:00
5&6,7,8 Shuffle fram på v,h,v (5&6), Step fram på høyre (7), Snu (swivel) 180 grader mot venstre (8). 12:00

89 - 96 Shuffle forward, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross.
1&2 Step fram på høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (2).
3,4 Point venstre tå til venstre side (3), Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre i kryss over venstre (6).
7,8 Point venstre tå til venstre side (7), Step venstre i kryss over høyre (8).

97 - 104 Kick-Out-Out, Heels in, Toes in, Heel, Hook, Heel Switches.
1&2 Kick høyre fot fram (1), Step høyre litt til høyre side (&), Step venstre litt til venstre side (2). 
3,4 Swivel hælene inn mot senter (3), Swivel tærne inn mot senter (4).
5,6 Touch høyre hel fram (5), Touch høyre tå i kryss foran venstre ben (6).
7& Touch høyre hel fram (7), Step høyre inntil venstre (&).
8& Touch venstre hel fram (8), Step venstre inntil høyre (&).

105 - 112 Heel, Hook, Heel Switches turning 1/4 turn right twice. (Total 1/2 turn right).
1,2 Touch høyre hel fram (1), Touch høyre tå i kryss foran venstre ben (2).

3&4& Touch høyre hel fram (3), Step høyre inntil (&), Touch venstre hel fram (4), Step venstre inntil (&). 03:00
5,6 Touch høyre hel fram (5), Touch høyre tå i kryss foran venstre ben (6).

7&8& Touch høyre hel fram (7), Step høyre inntil (&), Touch venstre hel fram (8), Step venstre inntil (&). 06:00
Vend til sammen 180 grader mot høyre mens du gjør denne sekvensen.

113 - 120 Shuffle forward, Step, 1/2 turn, Walk forward, Hitch.
1&2,3,4 Shuffle fram på h,v,h (1&2), Step fram på venstre (3), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (4). 12:00
5,6,7,8 Step fram på venstre (5), Step fram på høyre (6), Step fram på venstre (7), Hitch høyre (8).

Big finish: Kryss høyre over venstre og Unwind full turn.
NB. Ikke la deg skremme. Det er mye lettere enn det ser ut til.

Note: Dans hele 120 takters dansen 2 ganger igjennom. Så danses taktene 1 - 40. Deretter danses taktslag
25 - 40. Dvs.. Etter Tå Strut Stepene og til du er ferdig med Weaven til høyre.
Så gjøres de 4 første taktene 3 ganger.


