
 
Perfect Love 
Choreograaf : Birgitta Schoultz-Ekblad & Terhi Tuononen 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 32 
Info  :    
Muziek  : Lutretia McNeal – Perfect Love 
Bron  :  

 

 
Walk With Snaps ¾ Turn, Walk ¾ Turn 
1 RV stap voor en knip vingers 
  rechts opzij                                               
2 LV stap voor 
3 RV stap voor  
&  pivot ¾ draai linksom  
4 LV stap naast RV 
5 LV stap voor en knip vingers 
  links opzij  
6 RV stap voor   
7 LV stap voor 
&  pivot ¾ draai rechtsom  
8 RV stap naast LV 
 
Right Sailor, Left Sailor , Touches 
1 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap links opzij  
2 RV stap iets naar voor 
3 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap rechts opzij 
4 LV stap iets naar voor 
5 RV tik rechts opzij 
& RV stap naast LV 
6 LV tik links opzij 
& LV stap naast RV  
7 RV tik rechts opzij 
&  hitch R-knie 
8 RV tik rechts opzij 
 
Weave Right, Diagonals Back 
1 RV stap voor LV 
& LV stap links opzij 
2 RV stap achter LV 
& LV stap links opzij 
3 RV stap voor LV 
& LV stap links opzij 
4 RV tik aan naast LV 
5 RV stap diagonaal rechts achter  
& LV lock voor RV 
6 RV stap diagonaal rechts achter 
7 LV stap diagonaal links achter 
& RV lock voor LV 
8 LV stap diagonaal links achter 
 
 
 

 
Coaster Turn, Forwards, Full Turn  
1 RV stap achter met ¼ draai rechtsom 
& LV stap naast RV 
2 RV stap voor 
3 LV stap diagonaal links voor en duw 
  heupen naar links 
& RV stap naast LV en duw heupen  
  rechts 
4 LV stap diagonaal links voor en duw 
  heupen naar links 
5 RV stap diagonaal rechts voor en  
  duw heupen naar rechts 
& LV stap naast RV en duw heupen  
  links 
6 RV stap diagonaal rechts voor en  
  duw heupen rechts 
7 LV draai ¼ r.om op de plaats 
& RV draai ½ r.om op de plaats 
8 LV draai ¼ r.om op de plaats 
 
Begin Opnieuw 
 
Tag :  
Wordt gedanst na de 2e en 4e muur: 
1 RV stap voor 
2 LV stap voor ( voeten schouder- 
  breedte uit elkaar) 
3 LV stap achter 
4 RV stap achter ( voeten shouder- 
  breedte uit elkaar) 
 


