
64 takter 4 wall, Intermediate/Advanced Line Dance
Koreograf: Neville Fitzgerald (Februar 2003).

Musikk Scandalous - Mis-Teeq.
CD: Mis-Teeq - Eye Candy (2003).
alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 32 taktslag (21 sekunder).
Motion: Funk.
Tempo: 100 BPM.

SOD: Speed of Dance; 
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=NXSXUH7BUYU

1 - 8 Rock & Kick & Scuff & Toe, Side Lunge, Recover, Weave.
1& Step bak på venstre (1), Rock (recover) fram igjen på høyre (&). 12:00
2& Kick venstre fot fram (2), Step venstre inntil høyre (&). 

3&4 Scuff høyre framover (3), Hitch høyre kne (&), Point høyre tå til høyre side (4). 
5 Len overkroppen til høyre side ved å bøye høyre kne (5). 
6 Reis overkroppen til oppreist posisjon (6). 

7&8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

9 - 16 Unwind 3/4 turn, Walk forward, Mambo Step, Back, Hip Bumps.
1,2 Unwind 3/4 turn mot venstre (1), Touch høyre tå inntil venstre (2). 03:00
3,4 Step fram på høyre (3), Step fram på venstre (4). 
5&6 Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&), Step høyre inntil venstre (6).
7&8 Step bak på venstre og Vrikk hoftene til v,h,v (7&8). 

17 - 24 Sweep, 1/4 turn & Step forward, Step, Pivot 1/2 Turn, Step, Shuffle Lock Steps, Kick, Cross,
Back, Side.

1 Sweep høyre ut til høyre side og i kryss bak venstre (1). 
2 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (2). 12:00

3&4 Step fram på høyre (3), Pivot 180 grader mot venstre (&), Step fram på høyre (4). 06:00
5,6& Step fram på venstre (5), Lock høyre i kryss bak venstre (6), Step fram på venstre (&). 
 7& Kick høyre diagonalt fram til høyre (7), Step høyre i kryss over venstre (&).
8& Step bak på venstre (8), Step høyre til høyre side (&). 

25 - 32 Cross, Touch, Full Monterey Turn, Together, Cross, Side, Kick, Together, Point.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Touch høyre tå til høyre side (2). 
3,4 Pivot 360 grader mot høyre og Step høyre inntil venstre (3), Point venstre tå til venstre side (4). 06:00

&5,6 Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre (6).
7&8 Kick høyre fram (7), Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre side (8). 

33 - 40 Together, Point, Hitch, Poin, Sailor Step 1/4 turn, Chugg turns, Heel Jack.
&1 Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre side (1).
&2 Hitch høyre kne i kryss over venstre (&), Point høyre tå til høyre side (2).
3& Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre (&). 
4 Snu 90 grader mot høyre og Step litt fram på høyre (4). 09:00

&5 Hitch venstre kne (&) Snu 90 grader mot høyre og Point venstre tå til venstre side (5). 12:00
&6 Hitch venstre kne (&) Snu 90 grader mot høyre og Point venstre tå til venstre side (6). 03:00
7& Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre litt til høyre (&). 
8 Touch venstre hel diagonalt fram til venstre (8).

41 - 48 Together, Cross, Unwind, Side, Touch, Weave right, Touch, Back.
&1 Step venstre inntil høyre (&), Touch høyre tå i kryss bak venstre (1).



2 Unwind 360 grader mot høyre (2). 03:00
3,4 Step venstre til venstre (3), Touch høyre tå inntil venstre (4). 
&5 Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss bak høyre (5).
&6 Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (6).
7,8 Touch høyre tå foran venstre (7), Step bak på høyre (8). 

49 - 56 Coaster Step, Walk forward, Step, Pivot 1/2 turn, Triple 1/2 turn left.
1&2 Step bak på venstre (1), Step høyre inntil venstre (&) Step fram igjen på venstre (2).
3,4 Step fram på høyre (3), Step fram på venstre (4).
5,6 Step fram på høyre (5), Pivot 180 grader mot venstre (6). 09:00
7&8 Triple 1/2 turn mot venstre ved å Steppe h,v,h (7&8). 03:00

57 - 64 Cross Rock, Side, Cross Rock, Heel, & Cross, Unwind Full turn, Step & Hip Bumps.
1&2 Step venstre i kryss bak høyre (1), Rock fram igjen på høyre (&), Step venstre til venstre (2).
3& Step høyre kryss bak venstre (3), Rock (recover) fram igjen på venstre (&). 
4 Touch høyre hel diagonalt fram til høyre (4).

&5 Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (5).
6 Unwind 360 grader mot høyre (6). 09:00

7&8 Step høyre til høyre side og Vrikk hoftene til h,v,h (7&8). 

Tag: Danses etter 32. taktslag på den 5. veggen.
1 - 4 And Mambo Step, Scoot, Walk back.
&1 Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (1).
&2 Rock tilbake på venstre (&), Step bak på høyre (2).
& Scoot bakover ved å Pushe fra med høyre (&). 

3,4 Step bak på venstre (3), Step bak på høyre (4).

Note: Sekvens: 1-64, 1-48, 1-64, 1-48, 1-32, Tag, 1-64 Danses igjennom til slutten.


