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The Smell Of You Sweep Perfume

72 takter 4 wall, Intermediate Linedance.

Koreograf: Simon Ward (Mai 2008).

Musikk: Billie Jean - David Cook.

CD: David Cook - Analog Heart.

Alt:

Intro: Start dansen ved vokalen etter 12 taktslag (5 sekunder).

Motion: Rise & Fall (Waltz).

Tempo: 140 BPM.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=bgyFN4z6MvM

1 - 6 Twinkle left, Twinkle 1/2 turn.

1,2 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (1), Step høyre diagonalt fram til høyre (2). 01:30

3 Snu diagonalt fram til venstre og Step litt fram på venstre (3). 10:30

4 Step høyre i kryss over venstre (4).

5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (5). 03:00

6 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6). 06:00

7 - 12 Twinkle left, Twinkle 3/4 turn.

1,2 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (1), Step høyre diagonalt fram til høyre (2). 07:30

3 Snu diagonalt fram til venstre og Step litt fram på venstre (3). 04:30

4 Step høyre i kryss over venstre (4).

5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (5). 09:00

6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 03:00

13 - 18 Basic forward, Basic back with 1/2 reverse turn.13 - 18 Basic forward, Basic back with 1/2 reverse turn.

1,2,3 Step fram på venstre (1), Step høyre inntil venstre (2), Step venstre inntil høyre (3).

4,5 Step bak på høyre (4), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 09:00

6 Step fram på høyre (6).

19 - 24 Basic 1/4 turn, 1/4 turn into Coaster Step.

1 Step fram på venstre (1).

2,3 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre til høyre side (2), Step venstre inntil høyre (3). 06:00

4 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (4). 03:00

5,6 Step venstre inntil høyre (5), Step litt fram på høyre (6).

25 - 30 1/4 turn Cross, Side, Cross, 1/4 Pivot turn twice, Step forward.

1 Snu 90 grader mot venstre og Step venstre i kryss over høyre (1). 12:00

2,3 Step høyre til høyre side (2), Step venstre i kryss over høyre (3).

4 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (4). 09:00

5,6 Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre side (5), Step fram på høyre (6). 06:00

31 - 36 Step, 1/2 turn, Step forward, Step, 1/2 turn, Step forward.

1,2 Step fram på venstre (1), Snu (swivel) 180 grader mot høyre og behold vekten på venstre (2). 12:00

3 Step fram på høyre (3).

4,5 Step fram på venstre (4), Snu (swivel) 180 grader mot høyre og behold vekten på venstre (5). 06:00

6 Step fram på høyre (6).
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37 - 42 Twinkle left, Twinkle 3/4 turn.

1,2 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (1), Step høyre diagonalt fram til høyre (2). 07:30

3 Snu diagonalt fram til venstre og Step litt fram på venstre (3). 04:30

4 Step høyre i kryss over venstre (4).

5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (5). 09:00

6 Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (6). 03:00

43 - 48 Step, Brush, Hook, 1/8 turn, Step, Brush, Hook.

1,2 Step fram på venstre (1), Brush høyre fot framover (2).

3 Brush høyre fot bakover og Hook høyre opp til venstre kne (3).

4 Snu 1/8 turn mot venstre og Step fram på høyre (4). 01:30

5,6 Brush venstre fot framover (5), Brush venstre fot bakover og Hook venstre opp til høyre kne (6). 01:30

49 - 54 Basic 1/2 turn, Basic back, Basic 1/2 turn, Basic back.

1,2 Step fram på venstre (1), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (2). 07:30

3,4 Step litt bak på venstre (3), Step bak på høyre (4).

5,6 Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (6).

55 - 60 Basic 1/2 turn, Basic back, Basic 1/2 turn, Basic back.

1,2 Step fram på venstre (1), Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (2). 01:30

3,4 Step litt bak på venstre (3), Step bak på høyre (4).

5,6 Step bak på venstre (5), Step høyre inntil venstre (6).

60 - 66 Twinkle left, Twinkle 1/2 turn.

1,2 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (1), Step høyre diagonalt fram til høyre (2). 01:30

3 Snu diagonalt fram til venstre og Step litt fram på venstre (3).

4 Step høyre i kryss over venstre (4). 10:30

5 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step bak på høyre (5). 03:00

6 Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (6). 06:00

67 - 72 Step, Ronde Full turn, Together, Step, Ronde Full turn, Together.
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67 - 72 Step, Ronde Full turn, Together, Step, Ronde Full turn, Together.

1 Step fram på venstre (1).

2,3 Snu (spinn) 360 grader mot høyre og Ronde høyre fot ut (2), Step høyre inntil venstre (3). 06:00

4 Step fram på venstre (4).

5,6 Snu (spinn) 360 grader mot høyre og Ronde høyre fot ut (5), Step høyre inntil venstre (6). 06:00
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