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84 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf:Scott Blevins, Joey Warren & Guyton Mundy (Oktober 2017).

Musikk: Make Me No. 1 - Felicia Olsson.
CD: Various Artists - Melodifestivalen 2013 (2013).
alt:

Intro: Start dansen ved etter 12 taktslag (5 sekunder).
Motion: Rise & Fall (Waltz).
Tempo: 133 BPM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=zKv6QlvThMw

1 - 6 Side, Lunge & Prep, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn twice.
1,2,3 Step høyre til høyre side og vri overkroppen mot høyre med høyre kne bøyd (1,2,3). 12:00

4 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (4). 09:00
5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 09:00

7 - 12 Step, 1/4 turn Coupé, Cross, 1/4 Pivot turn, Back.
1,2,3 Step fram på høyre (1), Snu 90 grader mot høyre ved å touch venstre tå inntil høyre ankel (2,3). 12:00

4 Step venstre i kryss over høyre (4).
5,6 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (5), Step bak på venstre (6). 09:00

13 - 18 Back, 1/4 turn with Straight leg Ronde, Sailor Step.
1 Step bak på høyre (1).

2,3 Snu 90 grader mot venstre ved å Sweepe venstre fot mot klokka (2,3). 06:00
Hold venstre ben utstrekt og rett og med foten flexet (Tærne pekene mot taket).

4,5,6 Step venstre i kryss bak høyre (4), Step høyre litt til høyre (5), Step venstre litt til venstre side (6).

19 - 24 Weave, 1/4 turn, Together, Hold.
1,2,3 Step høyre i kryss bak venstre (1), Step venstre til venstre side (2), Step høyre i kryss over venstre (3).

a4 Snu 90 grader mot høyre og Step litt bak på venstre tåballe (a), Step høyre inntil venstre (4). 09:00
5,6 Hold (5,6).

25 - 30 Step, 1/2 Pivot turn, Back, Behind, Side Rock.
1,2 Step fram på  venstre (1), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (2). 03:00
3,4 Step bak på venstre (3), Step høyre litt i kryss bak venstre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).

31 - 36 Cross, 1/4 Passé turn, Step, 1/2 Pivot turn twice.
1 Step venstre i kryss over høyre (1).

2,3 Snu 90 grader mot venstre ved å Touche høyre fot inntil venstre legg og høyre kne bendt ut (2,3). 12:00
4,5 Step fram på høyre (4), Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (5). 06:00
6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 12:00

37 - 42 Forward Coaster Step, Back, 1/2 Pivot turn, Step.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Step høyre inntil venstre (2), Step bak på venstre (3).
4,5 Step bak på høyre (4), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 06:00
6 Step fram på høyre (6).
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43 - 48 Step, Spiral Turn, Step, Side Rock.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Snu (spiral) 360 grader mot høyre (2,3). 06:00

4 Step fram på høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).

49 - 54 Cross, 1/2 Monterey, Hold.
1,2,3 Step venstre i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2), Hold (3).

4 Snu (monterey) 180 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (4). 12:00
5,6 Point venstre tå til venstre side (5), Hold (6).

55 - 60 Twinkle, Cross, Side, 1/2 Spiral turn, Hold.
1,2 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (1), Step høyre litt diagonalt fram til høyre (2). 01:30
3 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre diagonalt fram til venstre (3). 10:30

4,5 Step høyre i kryss over venstre (4), Step venstre til venstre side (5). 12:00
&6 Snu (spiral) 180 grader mot høyre (&), Hold (6). 06:00

Restart: Restart herfra på vegg nr. 2 & 4. Du vil face kl. 12:00 begge gangene.

61 - 66 Diagonal forward, Point, Hold, Back, 1/2 Pivot turn, Step.
1,2,3 Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Point venstre tå framover (2), Hold (3). 07:30
4,5 Step bak på venstre (4), Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (5). 01:30
6 Step fram på venstre (6). 01:30

67 - 72 Walk around, Weave.
1 Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på høyre (1). 03:00
2 Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på venstre (2). 04:30
3 Snu 1/8 turn mot høyre og Step fram på høyre (3). 06:00

4,5,6 Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).

73 - 78 1/4 turn Sweep, Cross, 1/4 turn, Side.
1,2,3 Snu 90 grader mot høyre ved å Sweepe venstre fot med klokken (1,2,3). 09:00
4,5 Step venstre i kryss over høyre (4), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (5). 06:00
6 Step venstre til venstre side (6).

79 - 84 Cross Rock, Side, Weave.
1,2 Step høyre i kryss over venstre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3 Step høyre til høyre side (3).

4,5,6 Step venstre i kryss over høyre (4), Step høyre til høyre side (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
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