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48 Takter, 2 Wall Line Dance
Nybegynner/Novice
I Don’t Know Why I Do It – Mark Chesnutt
Mark Chesnutt – Mark Chesnutt
178

1–8
1–4
5–6
7–8

Walk with finger Clicks, Vine right.
Step fram på høyre (1), Knips (2), Step fram på venstre (3), Knips (4).
Step høyre til høyre (5), Step venstre i kryss bak høyre (6).
Step høyre til høyre (7), Touch venstre inntil høyre (8).

9 – 16
1–4
5–6
7–8

Walk with finger Clicks, Vine left.
Step fram på venstre (1), Knips (2), Step fram på høyre (3), Knips (4).
Step venstre til venstre (5), Step høyre i kryss bak venstre (6).
Step venstre til venstre (7), Touch høyre inntil venstre (8).

17 – 24
1–2
3–4
5–6
7–8

Diagonal Steps back with Claps, Stomp, Stomp.
Step høyre diagonalt bak til høyre (1), Touch venstre inntil og Klapp (2).
Step venstre diagonalt bak til venstre (3), Touch høyre inntil og Klapp (4).
Step høyre diagonalt bak til høyre (5), Touch venstre inntil og Klapp (6).
Stomp venstre diagonalt fram til venstre (7), Stomp høyre litt til siden for venstre (8).

25 – 32
1
2–4
5
6–8

Tap, Kick, Cross, Hold, Tap, Kick, Cross, Hold.
Tap venstre tå inntil høyre samtidig som venstre kne Popp'es mot høyre kne (1).
Kick venstre diagonalt fram til venstre (2), Step venstre i kryss over høyre (3), Hold (4).
Tap høyre tå inntil venstre samtidig som høyre kne Popp'es mot venstre kne (5).
Kick høyre diagonalt fram til høyre (6), Step høyre i kryss over venstre (7), Hold (8).

33 – 40
1–2
3–4
5–6
7–8

Toe Strut back, Toe Strut side, Cross, Kick, Cross, Unwind.
Touch venstre tåballe bak (1), Step ned på venstre fot (2).
Touch høyre tåballe til høyre side (3), Step ned på høyre fot (4).
Step venstre i kryss over høyre (5), Kick høyre diagonalt fram til høyre (6).
Step høyre i kryss over venstre (7), Unwind 180 grader mot venstre (8).

41 – 48
1 – 2&
3 – 4&
5–8
&

Toe Switches forward with Holds.
Touch venstre tå fram (1), Hold (2), Step venstre inntil høyre (&).
Touch høyre tå fram (3), Hold (4), Step høyre intil venstre (&).
Touch venstre tå fram (5), Hold (6,7,8).
Step venstre inntil høyre (&). Start så dansen på ny ved å Steppe fram på høyre (1).
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