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In My Arms

32 takter 2 wall, Intermediate/Advanced Linedance.
Koreograf: Zac Detweiller (Mai 2008).

Musikk: In My Arms - Plumb.
CD: Plumb - Blink (2007).
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 7 taktslag (6 sekunder).
Motion: Smooth (Night Club Two-Step).
Tempo: 58 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=JYAa7VV03nc

32 ‐ 7 Kick & Sweep Full turn (Full Fouette), Sweep (Rond de Jambe), Weave 1/2 turn, 
Side, Cross, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, Step & Prep, Spiral turn.

8 Kick høyre fot fram (8). 12:00
& Hitch & Sweep høyre fot rundt bakover og Snu 360 grader mot høyre (&). 12:00
1 Sweep høyre fot ut og bakover (1).

2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 09:00
3 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (3). 06:00

4& Step venstre til venstre side (4), Step høyre i kryss over venstre (&).
5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på venstre (5). 09:00
6 S ( i t) 180 d t h St f å h (6) 03 006 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 03:00
& Step fram på venstre og litt i kryss over høyre (prep) (&).
7 Snu (spinn) 360 grader mot høyre på venstre fot (7). 03:00

8 ‐ 15 Step, Lock, Sweep (Rond de Jambe), Weave 1/4 turn, Step, Prep, Full Port de Bras forward & back.
8& Step fram på høyre (8), Lock venstre i kryss bak høyre (&).
1,2 Sweep høyre fot ut i front og bakover mot høyre (1), Step bak på høyre (2).
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (&). 12:00
3 Step høyre i kryss over venstre (3).

Touch (present) høyre tå framover i åpen 3de posisjon (3) og Strekk samtidig ut venstre
arm rett ut til venstre side i skulderhøyre svakt avrundet framover og med håndflaten

4 inn mot kroppen (2. posisjon) (4).
& Presenter høyre arm foran deg (svakt buet) i hoftehøyde med håndflaten opp (&).

Mens venstre arm fortsatt er i 5. posisjon, len overkroppen framover mens høyre arm
5 følger høyre ben nedover (5).

Med armene i samme posisjon; Reis opp overkroppen og len deg litt bakover mens 
6 høyre arm følger hele kroppen opp og over hodet (6).
7 Før høyre arm ned igjen til skulderhøyde mens du retter opp overkroppen (7).
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16 ‐ 23 Step, Spin 1 1/4 turn, Side, Side, Cross, Side, Cross Rock 1/4 turn, Chain Turn x2.
8 Step fram på tåballen av høyre fot (8).

&1 Snu (spinn) 1 1/4 turn mot høyre (&), Step venstre til venstre side (1). 03:00
2& Step høyre til høyre side (2), Step venstre i kryss over høyre (&).
3 Step høyre til høyre side (3).

4& Step venstre i kryss over høyre (4), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
5 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 12:00
& Step høyre inntil venstre og snu 3/4 turn mot venstre på tåballene av begge ben (&). 03:00
6 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 12:00
& Step høyre inntil venstre og snu 3/4 turn mot høyre på tåballene av begge ben (&). 03:00
7 Step venstre til venstre side (7).

24 ‐ 31 Cross Rock, Side, Cross, 1/4 turn, Side, 3x 1/2 Pivot turns, Coaster Step, 
8& Step høyre i kryss over venstre (8), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (&).
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss over høyre (2).
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 12:00
3 Step venstre til venstre side (3).
4 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (4). 06:00
& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 12:00
5 Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (5). 06:00

6&7 Step bak på venstre (6), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (7).

Tag 1: Danses etter vegg nr. 2 (Du vil face kl. 12:00).
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Tag 1: Danses etter vegg nr. 2 (Du vil face kl. 12:00).
8 Kick høyre fot fram (8).
& Hitch & Sweep høyre fot rundt bakover og Snu 360 grader mot høyre (&). 12:00
1 Sweep høyre fot ut og bakover (1).

2& Step høyre i kryss bak venstre (2), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 09:00
3 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (3). 06:00

4& Step venstre til venstre side (4), Step høyre i kryss over venstre (&).
a Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (a).
5 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (5). 12:00

6&7 Step bak på venstre (6), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (7).

Tag 2: Danses etter vegg nr. 5 (Du vil face kl. 6:00).
8 Kick høyre fot fram (8).
& Hitch & Sweep høyre fot rundt bakover og Snu 360 grader mot høyre (&).
1 Sweep høyre fot ut og bakover (1).
2 Step høyre i kryss bak venstre (2).
& Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (&). 03:00
a Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (a). 09:00
3 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3). 06:00
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