Wrangler Butts
Choreograaf
Soort Dance
Niveau
Tellen
Bpm
Muziek
Bron

:
:
:
:
:
:
:

Ev’lin McHanon, S.Dakota
Four wall line dance
64
126
“Wrangler butts” by Jeff Moore

van Goethem

Heel, Rock
01
RV tik hiel voor
02
RV tik hiel nogmaals voor en RV
sluit
03
LV tik hiel voor
04
LV tik hiel nogmaals voor en LV zet
op L-diagonaal achter neer
05
RV zet op R-diagonaal voor neer
gewicht op R-been
06
Gewicht terug op L-been
07
Gewicht weer op R-been
08
Gewicht weer terug op L-been
Step, cross, R.d.jambe, turn CW, Touch
01
RV stap gekruist achter LV
02
LV stap opzij
03
RV stap gekruist voor LV
04
Maak met L-voet/been ½ grote cirkel
voorwaarts boven de grond
05
Zet LV voorwaarts neer
06
Op LV ½ draai R-om / RV stap
achteruit
07
Op RV ½ draai R-om / LV stap
voorwaarts
08
RV tik naast LV / met R-hand tik
hoedrand aan
Heel, rock, step, cross, R.d.jambe, turn CW
touch
Repeat first 16 counts
Herhaal de eerste 16 tellen
Step a-side, b.m.o. crossed samba steps
En breng R-been opzij
01
Zet RV neer en veer door en zet LV
op de bal v.d. voet neer achter RV /
breng gewicht op links en strek op
02
Zet RV iets verder opzij gewicht op
rechts en veer weer door en breng Lbeen gekruist voor R-been / strek op
03
Zet LV neer en veer door en zet RV
op de bal v.d. voet neer achter LV /
breng gewicht op rechts en strek op
04
Zet LV verder opzij gewicht op links
en veer weer door
5-8
Repeat count 1-2 starting with: AND
Herhaal tel 1-4 te beginnen met: en

Vine, heelbrush, turn CCW, touch,
clap
01
RV stap opzij
02
LV stap gekruist achter RV
03
RV stap opzij
04
LV veeg hiel over de grond
voorwaarts
05
LV stap opzij
06
RV stap gekruist achter LV
07
LV stap opzij / ½ draai L-om
08
RV tik naast LV, klap
Step a-side b.m.o. crossed samba
steps, vine, heel-brush, turn CCW,
touch
Repeat last 14 counts
Herhaal de laatste 14 tellen
Turn CCW, touch, clap
07
LV stap opzij / ¼ draai L-om
08
RV tik naast LV, klap
START OVER AND ENJOY

