
Baby Doll
Choreograaf : Jonas Dahlgren
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Info : 200 Bpm (geschreven op 100 Bpm)  -  Intro 16 tellen
Muziek : "Baby Doll" by The Top Cats (Album: Baby Doll)

Toe Strut, Cross Toe Strut, Side Rock Cross
(x2)
1 RV stap op tenen opzij
& RV zet hak neer
2 LV stap op tenen gekruist over
& LV zet hak neer
3 RV rock opzij
& LV gewicht terug
4 RV kruis over
5 LV stap op tenen opzij
& LV zet hak neer
6 RV stap op tenen gekruist over
& RV zet hak neer
7 LV rock opzij
& RV gewicht terug
8 LV kruis over [12]

Charleston Step, ¼ Turn Step Side Touch x4
1 RV tik voor
2 RV sweep en stap achter
3 LV sweep en tik achter
4 LV sweep en stap voor
5 RV ¼ linksom, stap opzij
& LV tik naast
6 LV stap opzij
& RV tik naast
7 RV stap opzij
& LV tik naast
8 LV stap opzij
& RV tik naast [9]

Heel Grind ¼ Turn, Rock Back (x2), V Step,
Hip Bump x4
1 RV stap op hak voor, tenen links
& LV ¼ rechtsom, draai R tenen rechts

en stap achter
2 RV rock achter
& LV gewicht terug
3 RV stap op hak voor, tenen links
& LV ¼ rechtsom, draai R tenen rechts

en stap achter
4 RV rock achter
& LV gewicht terug
5 RV stap rechts voor (out)
& LV stap opzij (out)
6 RV stap terug naar midden
& LV stap naast
7 RV bump heupen rechts
& heupen links
8 heupen rechts
& heupen links

Vine, Touch, Vine ¼ Turn, Touch, Step Side,
Touch, Step Side, Touch, ¾ Turn Run
1 RV stap opzij
& LV kruis achter
2 RV stap opzij
& LV tik naast
3 LV stap opzij
& RV kruis achter
4 LV ¼ linksom, stap voor
& RV tik naast
5 RV stap opzij
& LV tik naast en klap
6 LV stap opzij
& RV tik naast en klap
7 RV ¼ linksom, ren voor
& LV ¼ linksom, ren voor
8 RV ¼ linksom, ren voor
& LV ren voor [3]

Begin opnieuw

Restart:
Dans de 2e muur t/m tel 16 (tel 8 van het 2e blok)
en begin opnieuw

Bridge:
Na de 7e muur:
1-2 rust


