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64 takter 1 wall, Advanced Line Dance.
Koreograf:Darren Bailey (November 2017).

Musikk: Muddy Waters - LP.
CD: LP - Lost On You (2016)
Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 8 taktslag (7 sekunder).
Motion: Novelty (Social only).
Tempo: 61 PBM.

SOD: Speed of Dance; Normal to Slow.
Videolink: https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=33V_uCA0Q_g

Tag:
1 - 8 Side, Hold with arm movement, Basic Night club with 1/4 turn, 3/4 Spin turn.
1,2,3 Step høyre til høyre side (1), Hold (2,3). 12:00

Arms: Med armene bøyd ved albuene og albuene tett inntil kroppen; løft underarmene oppover og knytt
samtidig nevene mens du løfter armene til brysthøyde og bøy hodet samtidig nedover (1,2,3).

4 Løft hodet opp og senk begge armene ned (4).
5,6& Step høyre til høyre side (5), Step venstre litt i kryss bak høyre (6), Step høyre litt i kryss over venstre (&).

7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre og Hitch samtidig høyre kne opp (7). 09:00
8 Snu (spinn) 3/4 turn mot venstre og Step høyre til høyre side (8). 12:00

9 - 16 Side, Hold with arm movement, Basic Night club with 1/4 turn, 3/4 Spin turn.
1,2,3 Step høyre til høyre side (1), Hold (2,3). 12:00

Arms: Med armene bøyd ved albuene og albuene tett inntil kroppen; løft underarmene oppover og knytt
samtidig nevene mens du løfter armene til brysthøyde og bøy hodet samtidig nedover (1,2,3).

4 Løft hodet opp og senk begge armene ned (4).
5,6& Step høyre til høyre side (5), Step venstre litt i kryss bak høyre (6), Step høyre litt i kryss over venstre (&).

7 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre og Hitch samtidig høyre kne opp (7). 09:00
8 Snu (spinn) 3/4 turn mot venstre og Step høyre til høyre side (8). 12:00

Part A:
1 - 8 Sailor Step, Behind, 1/4 turn, Scuff, Hitch, Press, Heel Swivel, Kick, Step, Back, Toe Swivels, Push
1&2 Step venstre i kryss bak høyre (1), Step høyre til høyre side (&), Step venstre til venstre side (2). 12:00
&3 Step høyre i kryss bak venstre (&), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3). 09:00

&a4 Scuff høyre fot framover (&), Hitch høyre kne opp (a), Press høyre fot fram (4).
5& Swivel høyre hæl til høyre side (5), Swivel høyre hel tilbake til senter (&).
6& Kick høyre fot fram (6), Step bak på høyre (&).
7 Swivel venstre tå mot høyre og snu 1/4 turn mot høyre (7). 12:00
& Swivel høyre tå til høyre og snu ytterliger 1/4 turn mot høyre (&). 03:00
8 Push vekten tilbake på venstre (8).

Arms: Løft begge armene til skulderhøyde med håndflatene pekende framover og strekk armene framover
som om du skal Pushe deg bakover (8).

9 - 16 Back & Sweep, Weave, 1/4 Pivot turn, Together, Walk forward, Out, Rock, Recover, Push.
1 Step bak på høyre og Sweep samtidig venstre fot ut og rundt bakover (1).

2& Step venstre i kryss bak høyre (2), Step høyre til høyre side (&).
3& Step venstre i kryss over høyre (3), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 12:00
4 Step venstre inntil høyre (4).

5,6 Step fram på høyre (5), Step fram på venstre (6).
&7 Step høyre litt ut til høyre side (&), Rock (recover) vekten tilbake på venstre (7).
&8 Rock (recover) vekten tilbake igjen på høyre (&), Step venstre langt til venstre side (8).

Arms: Kryss armene i skulderhøyde (7), Før armene til hver sin "riktige" side av kroppen i hodehøyde (&).
Dra armene fra hverandre fra hodet og ut til hver side (8).
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17 - 24 Step & Sweep, Cross, 1/4 Pivot turn twice, Hold with arms, Step & Sweep, Cross, Together, 
Cross & Sweep, Cross, Together.

1 Step fram på høyre og Sweep venstre fot framover (1).
2 Step venstre i kryss over høyre (2).
& Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 09:00

3,4 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (3), Hold (4). 06:00
5 Step fram på høyre og Sweep venstre fot framover (5).

6& Step venstre i kryss over høyre (6), Step høyre inntil venstre (&).
7 Step venstre i kryss over høyre og Sweep høyre fot framover (7).

8& Step høyre i kryss over venstre (8), Step venstre inntil høyre (&).
Arms: Touch venstre hånd på høyre skulder med åpen knyttneve og håndflaten pekende ut til høyre (3).

Før venstre hånd i kryss over kroppen til venstre kinn (&).
Push venstre hånd rett opp på venstre side av ansiktet (a).
Trekk venstre hånd ned igjen og Push hodet mot høyre ved hjelp av venstre hånd (4).
Før venstre hånd og hodet tilbake til senter (&).

25 - 32 1/4 turn & Push arm across body, 1 1/4 Volta right, Side Rock, Behind, Side Rock 1/2 turn.
1 Snu 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (1). 03:00

Arms: Med åpen hånd; Push høyre hånd i kryss over kroppen fra høyre til venstre i skulderhøyde (1,2).
& Rock (recover) vekten tilbake til venstre (&).
3 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (3). 06:00
& Snu 90 grader mot høyre og Step venstre i kryss over høyre (&). 09:00
a Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (a). 12:00
4 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre i kryss over høyre (&). 03:00
& Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (4). 06:00

5,6 Step venstre til venstre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
& Step venstre i kryss bak høyre (&).

7,8 Step høyre til høyre side (7), Snu 180 grader mot venstre ved å Rocke fram igjen på venstre (8). 12:00

Part B:
1 - 8 1/2 Diamond right, Step, 1/2 turn, 1/2 Pencil Spin & Sweep, Back & Sweep, Cross behind.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (2). 01:30
& Step fram på høyre (&). 01:30
3 Snu 1/8 turn mot høyre og Step venstre langt til venstre side (3). 03:00
4 Step høyre diagonalt bakover i kryss bak venstre (4). 04:30
& Snu 1/8 turn mot høyre og Step bak på høyre (&). 06:00
5 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (5). 09:00

6& Step fram på venstre (6), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 03:00
7 Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre og Sweet høyre fot bakover (7). 09:00

8& Step bak på høyre og Sweep venstre fot ut bakover (8), Step venstre i kryss bak høyre (&).

9 - 16 1/2 Diamond right, Step, 1/2 turn, 1/2 Pencil Spin & Sweep, Back & Sweep, Cross behind.
1,2 Step høyre til høyre side (1), Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (2). 10:30
& Step fram på høyre (&). 10:30
3 Snu 1/8 turn mot høyre og Step venstre langt til venstre side (3). 12:00
4 Step høyre diagonalt bakover i kryss bak venstre (4). 01:30
& Snu 1/8 turn mot høyre og Step bak på høyre (&). 03:00
5 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (5). 06:00

6& Step fram på venstre (6), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (&). 12:00
7 Snu (spinn) 180 grader mot høyre og Step venstre inntil høyre og Sweet høyre fot bakover (7). 06:00

8& Step bak på høyre og Sweep venstre fot ut bakover (8), Step venstre i kryss bak høyre (&).

17 - 24 Side, Cross Rock, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, 1/4 Pivot turn, Cross, Side Rock, Cross, 
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1/4 Pivot turn twice.
1 Step høyre til høyre side (1).

2& Step venstre i kryss over høyre (2), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
3 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (3). 03:00
& Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 09:00
4 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (4). 06:00
5 Step høyre i kryss over venstre (5).

6& Step venstre til venstre side (6), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (&).
7& Step venstre i kryss over høyre (7), Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 03:00
8 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (8). 12:00

Restart: Restart herfra på B- parten.

25 - 32 Brush, Brush, Stomp, Heel Grind 1/4 turn, Together & Snap, Slow & Fast walk around Full turn.
1& Brush høyre fot diagonalt fram i kryss over venstre (1), Brush høyre fot bakover (&). 10:30
2 Snu 1/4 turn mot høyre og Stomp fram på høyre (2). 01:30
3 Step venstre hæl diagonalt fram i kryss over høyre (3).
& Snu (grind) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (&). 09:00
4 Step venstre inntil høyre og Knips til hver side av kroppen. Armene pekende nedover mot 17:25

5,6 Step fram på høyre (5), Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (6). 06:00
7& Snu 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (7), Step fram på venstre (&). 03:00
8& Snu 90 grader mot venstre og Step fram på høyre (8), Step fram på venstre (&). 12:00

Sekvens: Dansen danses i følgende rekkefølge: Tag, A, B, Tag, A, B, B-, 1/2 Tag, B, Tag.
Note: 1/2 Tag avsluttes med høyre tå pointende til høyre side for å starte på B-parten etter dette.
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