
 
Ayy Chihuahua 
Choreograaf : Maggie Gallagher 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Start na 26 sec. wanneer de zang begint met de woorden “Walkin’ in the street”  
Muziek  : "Chihuahua" by D.J. Bobo (CD: Visions (Limited Edition) CD 2) 
Bron  :  
 
Walks With Jazz Arms, Right Mambo Step, 
Bottom Back & Clap, Steps Out Back 
Swinging Arms & Clicks, Rocks, Step Left 
1 RV stap voor 
beide armen naar rechts 
2 LV stap voor 
beide armen naar links 
3 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
4 RV sluit aan 
&  duw je heupen naar achter, klap  
5 LV stap diagonaal links naar achter 
leun naar voor swing met de armen naar links  
en knip vingers 
6 RV stap diagonaal rechts naar achter 
leun naar voren en knip vingers 
7 LV rock achter 
& RV gewicht terug 
8 LV stap opzij 
 
¼ Turn Rocking Steps, Scuff, Lock Steps 
L&R, Step L, Traveling Twists 
1 RV ¼ draai rechtsom, rock achter 
& LV gewicht terug 
2 RV stap voor 
& LV scuff naar voor 
3 LV stap voor 
& RV lock achter LV 
4 LV stap voor 
5 RV stap voor 
& LV lock achter RV 
6 RV stap voor 
7 LV stap opzij 
& L+R draai hakken links 
8 L+R draai tenen links 
& L+R draai hakken links 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Backwards Toe Struts, Back Steps & Cross, ¼ 
Turn, ½ Hitch Turns x2, Running Steps  
1 RV stap op tenen schuin rechts achter 
& RV zet hak neer 
2 LV stap op tenen gekruist over RV 
& LV zet hak neer 
3 RV stap achter 
& LV stap opzij 
4 RV stap gekruist over LV 
5 LV ¼ draai rechtsom, stap achter 
& RV hitch knie, ½ draai rechtsom 
6 RV stap voor 
& LV hitch knie, ½ draai linksom 
7 LV stap voor 
& RV stap voor 
8 LV stap voor 
(tel 7&8 kun je running steps maken) 
 
Right Mambo Step, ¾ Triple Turn Left, 
Forward Steps, Rotating Hip Bumps 
(Chihuahua Bumps) 
1 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
2 RV sluit aan 
3 LV ¼ draai linksom op de plaats 
& RV ¼ draai linksom op de plaats 
4 LV ¼ draai linksom op de plaats 
5 RV stap diagonaal rechts naar voor 
6 LV stap diagonaal links naar voor 
7  duw heupen naar rechts 
&  duw je heupen terug 
8  duw je heupen naar links 
Draai heupen met de klok mee en maak 'poets-
beweging' met de handen 
 
Begin opnieuw 


