Cherokee Maiden
96 takter
Koreograf
Musikk
CD:
BPM:

2 wall, Intermediate Line Dance.
Rob Fowler & Rachel McEnaney
Cherokee Maiden - Asleep At The Wheel
114

1-8
1&2,3,4
5&6
7,8

Shuffle forward, Rock Step, Turning Shuffle full turn left, Rock forward.
Shuffle fram h,v,h (1&2), Rock fram på venstre (3), Rock tilbake på høyre (4).
Turning Shuffle 360 grader mot venstre v,h,v (5&6).
Rock fram på høyre (7), Rock tilbake på venstre (8).

9 - 16
1
2
3
4,5,6
7&8

1 1/2 turn right, Step, Rock Step, Turning Shuffle 1/2 turn right.
Pivot 180 grader mot høyre på tåballen av venstre og Step fram på høyre (1).
Pivot 180 grader mot høyre på tåballen av høyre og Step bak på venstre (2).
Pivot 180 grader mot høyre på tåballen av venstre og Step fram på høyre (3).
Step fram på venstre (4), Rock fram på høyre (5), Rock tilbake på venstre (6).
Turning Shuffle 180 grader mot høyre h,v,h (7&8).

17 - 24
1&2,3,4
5&6
7,8

Shuffle forward, Rock Step, Turning Shuffle full turn right, Rock forward.
Shuffle fram v,h,v (1&2), Rock fram på høyre (3), Rock tilbake på venstre (4).
Turning Shuffle 360 grader mot høyre h,v,h (5&6).
Rock fram på venstre (7), Rock tilbake på høyre (8).

25 - 32
1
2
3
4,5,6
7&8

1 1/2 turn right, Step, Rock Step, Turning Shuffle 1/2 turn left.
Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av høyre og Step fram på venstre (1).
Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av venstre og Step bak på høyre (2).
Pivot 180 grader mot venstre på tåballen av høyre og Step fram på venstre (3).
Step fram på høyre (4), Rock fram på venstre (5), Rock tilbake på høyre (6).
Turning Shuffle 180 grader mot venstre v,h,v (7&8).

33 - 40
1&2
3&4
5,6
7&8

Rock & Cross, Rock & Cross, Side, Together, Rock & Cross.
Step høyre til høyre (1), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss foran venstre (2).
Step venstre til venstre (3), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss foran høyre (4).
Step høyre til høyre (5), Step venstre inntil høyre (6).
Step høyre til høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss foran venstre (8).

41 - 48
1&2
3&4
5,6
7&8

Rock & Cross, Rock & Cross, Side, Together, Rock & Cross.
Step venstre til venstre (1), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss foran høyre (2).
Step høyre til høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss foran venstre (4).
Step venstre til venstre (5), Step høyre inntil venstre (6).
Step venstre til venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss foran høyre (8).

49 - 56
1&2,3&4
5&6
7&8
57 - 64
1
&
2
&
3
&

Mambo Step right & left, Mambo Step forward, Step Out-Out.
Mambo Step høyre (1&2), Mambo Step venstre (3&4).
Mambo Step fram på høyre (5&6).
Step bak på venstre (7), Step høyre en skulderbreddes avstand til venstre (&), Step venstre på stedet (8).
Brush Hands back & forward, Cymbal Claps up & down, Brush Hands back & forward.
Cymbal Claps up & down, Brush Hands back & forward, Clap, Stomp, Stomp, Clap.
Brush håndflatene på lårene i en bakover rettet sving (1).
Brush håndflatene på lårene i en forover rettet sving (&).
Klapp når armene er på vei opp (som når du spiller Cymbaler) (2).
Sving armene og Klapp på vei ned (som når du spiller Cymbaler) (&).
Brush håndflatene på lårene i en bakover rettet sving (3).
Brush håndflatene på lårene i en forover rettet sving (&).
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4
&
5
&
6
&7,8

Klapp når armene er på vei opp (som når du spiller Cymbaler) (4).
Sving armene ned og Klapp på vei ned (som når du spiller Cymbaler) (&).
Brush håndflatene på lårene i en bakover rettet sving (5).
Brush håndflatene på lårene i en forover rettet sving (&).
Klapp når armene er på vei opp (som når du spiller Cymbaler) (6).
Stomp høyre til høyre (&), Step venstre til venstre (7), Klapp (8).

65 - 72
1&2
&3
&4
5,6
7,8

Kick, Out-Out, In-In, Heel Bounce, Jazz Box with 1/4 turn right.
Kick høyre fram (1), Step høyre til høyre (&). Step venstre til venstre (2).
Step høyre tilbake til senter (&), Step venstre inntil høyre (3).
Løft helene fra gulvet (&), Tap helene i gulvet (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
Step høyre 90 grader til høyre (7), Step venstre inntil høyre (8).

73 - 80
1,2
3,4
5,6
7&8

Toe Strut, Crossing Toe Strut, Side Rock Step, Cross, Side, Cross.
Step høyre tå til høyre (1), Step ned på høyre fot (2).
Step høyre tå i kryss over venstre (3), Step ned på venstre fot (4).
Rock til høyre på høyre (5), Rock tilbake på venstre (6).
Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (8).

81 - 88
1,2
3,4
5,6
7&8

Toe Strut, Crossing Toe Strut, Side Rock Step, Cross, Side, Cross.
Step venstre tå til venstre (1), Step ned på venstre fot (2).
Step venstre tå i kryss over høyre (3), Step ned på høyre fot (4).
Rock til venstre på venstre (5), Rock tilbake på høyre (6).
Step venstre i kryss over høyre (7), Step høyre til høyre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

89 - 96
1&2
&3
&4
5,6
7,8

Kick, Out-Out, In-In, Heel Bounce, Jazz Box with 1/4 turn right.
Kick høyre fram (1), Step høyre til høyre (&). Step venstre til venstre (2).
Step høyre tilbake til senter (&), Step venstre inntil høyre (3).
Løft helene fra gulvet (&), Tap helene i gulvet (4).
Step høyre i kryss over venstre (5), Step bak på venstre (6).
Step høyre 90 grader til høyre (7), Step venstre inntil høyre (8).
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