
 
Wrapped 
Choreograaf : Diane Jackson 
Soort Dans : Partner dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 64 
Info   : 114 / 105 Bpm  -  Start in Side by Side positie  
    De passen van dame en heer zijn gelijk, tenzij anders vermeld  
Muziek  : "Wrapped" by George Strait  CD: It Just Comes Natural 
    "She told Me So" by George Strait  CD: It Just Comes Natural 
Bron   :  
 
Walk Walk Shuffle x2 
1 LV stap voor 
2 RV stap voor 
3 LV stap voor 
& RV sluit aan 
4 LV stap voor 
5 RV stap voor 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 
 
Rock Step Triple ¼ Turn 
1 LV  stap voor 
2 RV gewicht terug 
3 LV 1/8 rechtsom, stap op plaats 
& RV sluit aan 
4 LV 1/8 rechtsom, stap op plaats 
dame draait linksom, eindig met gezicht 
naar partner, echter niet recht tegenover 
elkaar, maar met R schouders bij elkaar, 
de handen gaan los 
 
Doe Se Doe  
1 RV stap voor  
2 LV stap voor 
R schouders passeren elkaar 
3 RV  stap rechts opzij 
& LV  sleep naast RV 
4 RV  stap rechts opzij  
partners staan met ruggen naar elkaar 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
L schouders passseren elkaar 
7 LV  stap links opzij 
& RV  sleep naast LV 
8 LV  stap links opzij  
partners gaan voor elkaar langs 
 
Doe Se Doe  
1 RV stap voor  
2 LV stap voor 
R schouders passeren elkaar 
3 RV  stap rechts opzij 
& LV  sleep naast RV 
4 RV  stap rechts opzij  
partners staan met ruggen naar elkaar 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
L schouders passseren elkaar 
7 LV  stap links opzij 
& RV  sleep naast LV 
8 LV  stap links opzij  
partners gaan voor elkaar langs 
 

 
Rock Step ¼ Turn Shuffle, Walk 
Walk Shuffle 
HEER 
1 RV  stap rechts opzij  
2 LV gewicht terug met ¼  
  linksom (LOD) 
DAME 
1 RV  kruis achter LV 
2 LV gewicht terug met ¼  
  rechtsom (LOD) 
BEIDEN 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
R handen gaan vast  
5 LV stap voor 
6 RV stap voor 
optie voor de dame: hele draai rechtsom 
7 LV stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
Walk Walk Shuffle, Rock Step Triple 
¼ Turn 
1 RV stap voor 
2 LV stap voor 
optie voor de dame: hele draai linksom 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5  LV  stap voor 
6 RV gewicht terug 
L hand los en R hand over hoofd dame 
7 LV 1/8 rechtsom, stap op plaats 
& RV sluit aan 
8 LV 1/8 rechtsom, stap op plaats 
dame draait linksom, partners staan nu 
met gezicht naar elkaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Walk Walk, Shuffle ½ Turn, Walk 
Walk Shuffle ½ Turn Into Wrap 
1 RV stap voor 
2 LV stap voor 
R schouders passeren elkaar, R hand 
dame gaat in L hand heer op rug heer 
3 RV ¼ linksom, stap op de plaats 
& LV sluit aan 
4 RV ¼ linksom, stap op de plaats 
dame draait rechtsom, partners staan 
weer met gezichten naar elkaar 
5 LV stap voor 
6 RV stap voor 
L hand heer over hoofd dame in WRAP 
HEER 
7 LV ¼ rechtsom, stap opzij 
& RV sluit aan 
8 LV ¼ rechtsom, stap achter 
achter dame langs, eindig in OLOD 
DAME 
7 LV stap op de plaats 
& RV stap op de plaats 
8 LV stap op de plaats 
 
Sway ¼ Turn, Heel 
BEIDEN  
1  heupen naar rechts 
2  heupen naar links 
3 RV  ¼ linksom, stap opzij  
  (LOD)  
4 LV  tik hak voor 
 
Shuffles (Lady Shuffles Out Of Wrap) 
1 LV stap voor 
& RV sluit aan 
2 LV stap voor 
armen omhoog, terwijl dame begint met 
draai uit  WRAP 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
& RV sluit aan 
6 LV stap voor 
dame beëindigt haar draai uit WRAP en 
partners komen in Side by Side positie 
7 RV stap voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 
 
Begin opnieuw 


