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48 takter 2 wall, Intermediate Linedance.
Koreograf: Roy Verdonk & Jose Miguel Belloque Vane (May 2016).

Musikk: Blue Ain't Your Color - Keith Urban.
CD: Keith Urban - Ripcord (2016).
alt:

Intro: Start dansen rett før ordet "see" umiddelbart. (2 sekunder).
Motion: Wienna Waltz.
Tempo: 165 BPM.

SOD: Speed of Dance; Fast.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=ZqS2IYVSNqs&t=15s

1 - 6 Side, Drag, Side, Drag.
1,2,3 Step venstre til venstre side (1), Drag høyre fot etter (2,3). 12:00
4,5,6 Step høyre til høyre side (4), Drag venstre fot etter (5,6).

7 - 12 Step, Sweep, Cross, 1/4 Pivot turn twice.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Sweep høyre fot ut og rundt framover (2,3).
4,5 Step høyre i kryss over venstre (4), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (5). 03:00
6 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6). 06:00

13 - 18 Step, Sweep, Cross, 1/4 Pivot turn twice.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Sweep høyre fot ut og rundt framover (2,3).
4,5 Step høyre i kryss over venstre (4), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (5). 09:00
6 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6). 12:00

19 - 24 Cross, Point, Hold, Cross behind, Point, Hold.
1,2,3 Step venstre i kryss over høyre (1), Point høyre tå til høyre side (2), Hold (3).
4,5,6 Step høyre i kryss bak venstre (4), Point venstre tå til venstre side (5), Hold (6).

25 - 30 Twinkle 1/4 turn, Weave.
1,2 Step venstre i kryss over høyre (1), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (2). 09:00
3 Step venstre litt til venstre side (3).

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

31 - 36 1/4 turn forward & Drag, 1/4 turn Side & Drag.
1,2,3 Snu 90 grader mot venstre og Step langt fram på venstre (1), Drag høyre fot etter (2,3). 09:00
4,5,6 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre langt til høyre side og Drag venstre fot etter (4,5,6). 09:00

37 - 42 Step, Slow Kick, Coaster Step.
1,2,3 Step fram på venstre (1), Kick høyre diagonalt fram til høyre (2), Hold (3).
4,5,6 Step bak på høyre (4), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på venstre (6).

43 - 48 Step, Sweep 1/2 turn, Weave.
1 Step fram på venstre (1).

2,3 Snu (spinn) 180 grader mot venstre ved å Sweepe høyre fot ut og rundt framover (2,3). 03:00
4,5,6 Step høyre i kryss over venstre (4), Step venstre til venstre side (5), Step høyre i kryss bak venstre (6).
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Tag: Danses etter vegg nr. 4. Du vil face kl. 12:00
1 - 6 Side, Drag, Side, Drag.
1,2,3 Step venstre til venstre side (1), Drag høyre fot etter (2,3).
4,5,6 Step høyre til høyre side (4), Drag venstre fot etter (5,6).

& Snu 180 grader mot høyre (&). 06:00

7 - 12 Side, Drag, Side, Drag.
1,2,3 Step venstre til venstre side (1), Drag høyre fot etter (2,3).
4,5,6 Step høyre til høyre side (4), Drag venstre fot etter (5,6).

& Snu 180 grader mot høyre (&). 12:00
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